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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 كتاب الزكاة 
 الزكاة يف لغة العرب : هي النماء والزايدة ، يقال : زكا الزرع ، إذا منا .

 اآلفات .ومسي املخرج زكاة ؛ ألنه يزيد يف املال ويقيه 
ثالث أُقسم عليهن : ما ويف مسند أمحد وسنن الرتمذي إبسناد صحيح أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : " 

نقص مال من صدقة ، وال ظُلم عبد مظلمة صرب عليها إال زاده هللا عز وجل عزًا ، وال فتح عبد ابب 
  " مسألة إال فتح هللا عليه ابب فقر

لكنها تبارك فيه ، كما أهنا تطهر املال من الوسخ، ولذا قال النيب صلى هللا عليه فالصدقة ال تنقص املال ، 
 " .  إهنا ال حتل آلل حممد ، إهنا من أوساخ الناسوسلم يف الزكاة : " 

 وهي يف الشرع : حق واجب يف مال خاص لطائفة خمصوصة يف وقت خمصوص . 
 قال املؤلف رمحه هللا : ] جتب [ : 

 وإمجاع األمة .  شرعاً ، ودليل ذلك كتاب هللا وسنة نبيه فالزكاة واجبة 

 .  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  :  أما الكتاب ، فقد قال تعاىل

عثه فقد ثبت يف الصحيحني أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملعاذ بن جبل رضي هللا عنه حني بوأما السنة ،
 . " وأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم" اليمن:إىل

وقد أمجعت األمة على فرضيتها ، وأن منكر وجوهبا كافر خارج عن اإلسالم ؛ ألن وجوهبا معلوم من الدين 
واحلج فإنكاره كفر ابهلل ؛ ألنه  ابلضرورة  والقاعدة : أن ما علم من الدين ابلضرورة كفرضية الصالة والزكاة

 تكذيب للكتاب والسنة . 
أما من تركها خبالً ، فإنه ال يكفر بذلك ، وهو مذهب مجاهري أهل العلم ، ودليل ذلك : ما ثبت يف مسلم أن 

ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم النيب صلى هللا عليه وسلم قال : " 
ت له صفائح من انر ، فأمحي عليها يف انر جهنم ، فتكوى هبا جنبه وجبينه وظهره ، كلما القيامة ُصفح

 فُيرىوضبطت :  – بردت ُأعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد ، فُُيى
 .   " سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار –
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 لى أن اترك الزكاة تكاسالً مع إقراره بوجوهبا أنه ال يكفر .والكافر سبيله إىل النار قطعاً ، فدل هذا ع
فإن كان اتركها خبالً أو هتاوانً حتت يد اإلمام ، فإنه يلزمه هبا وأيخذ معها شطر ماله تعزيراً إن رأى اإلمام ذلك 

سناد رواه أمحد وأبو داود إب  "ومن منعها فإان آخذوها وشطر ماله عزمة من عرزرمات ربنا ، حلديث : " 
حسن وقال أمحد : " هو عندي صاحل اإلسناد " ، وهو قول إسحاق، ورواية عن أمحد، وقول أيب بكر عبد 

 العزيز، وهو الراجح، واملشهور يف املذهب أهنا تؤخذ منه بل زايدة .
اء وأما إذا كان اتركها ليس حتت قبضة اإلمام ، أبن كانت طائفة ممتنعة ، كأن متتنع جهة من اجلهات عن أد

 الزكاة لإلمام وهلم قوة وشوكة ، فإن اإلمام يقاتلهم حىت يؤدوا الزكاة .
وقد حكى شيخ اإلسالم اتفاق املسلمني على أن الطائفة املمتنعة عن أداء شعرية من الشعائر اإلسالمية 

أهنا تقاتل، وال  الظاهرة، كالصالة والزكاة وحنوها ، أو املمتنعة عن ترك شيء من احملرمات الظاهرة كالراب والزان
 يكفر بذلك وإن قاتل عليها، وهو املشهور يف املذهب وليست املقاتلة فرعاً عن التكفري.

 قال : ] بشروط مخسة [ :
 هذه شروط وجوب الزكاة ، فال جتب الزكاة إال بتوفرها .

 : ] حرية [ 
، والزكاة إمنا تؤخذ من أصحاب  هذا هو الشرط األول وهو احلرية ، فالعبد ال زكاة عليه وذلك ألنه ال مال له

أي معه مال  – من ابع عبداً وله مال: " األموال ، وأما العبد فإنه مال لسيده وال ميلك ، ولذا قال النيب 
 " متفق عليه. فماله للذي ابعه –

 قال : ] وإسالم [ :
ۋ  چ  قال تعاىل :  وقدفالكافر ال جتب عليه الزكاة ولو كان مرتداً، وال خالف بني أهل العلم يف هذا ، 

 .  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې   ې  ې  ى    

وهذا إبمجاع الصحابة رضي هللا عنهم ، ولذا مل يكونوا أيخذون من الذميني الزكاة ، وإمنا كانوا يلزموهنم ابجلزية  
 فر ، وإن كان يعاقب عليها، فاملعىن أنه ال جيب عليه األداء حال كفره.، فالزكاة ال جتب على كا

   ؛ لقوله تعاىل : وإن أسلم فال جيب عليه قضاؤها ، ويستأنف حوالً جديداً ، أي يستأنف احلول من إسالمه

 .  چڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  چ 

 : ] وملك نصاب [ :  قال
 ] النصاب [ : هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه .
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هذا هو الشرط الثالث : أن ميلك النصاب الزكوي من األموال الزكوية ، وسيأيت الكالم على األنصبة ، فمن 
نصبة ، أما إن كان ماله ال ملك النصاب من الغنم فعليه الزكاة ، وهكذا يف بقية األموال الزكوية اليت فيها األ

يبلغ النصاب ، فإنه ال جتب عليه الزكاة ، فنصاب الذهب مثالً : عشرون ديناراً ، فإن ملك تسعة عشر ديناراً 
، فال زكاة عليه ، ونصاب الغنم : أربعون شاة ، فإن ملك تسعاً وثالثني شاة ، فال زكاة عليه ، وهذا ابتفاق 

النبوية يف تقدير األنصبة ، فإن ظاهرها أن من مل ميلك النصاب املسمى ، فإنه  العلماء ، وهو ظاهر األحاديث
 ال زكاة عليه، وهو سبب وجوب الزكاة . 

وعند قوله : ] وملك نصاب [ ، عّلق وجوب الزكاة مبلك النصاب ، فتجب الزكاة مبلك النصاب ، ولو كان 
يف يف الشروط ، فالزكاة جتب على الصغري يف ماله ، وجتب املالك صغرياً أو جمنوانً ، ولذا مل يذكر املؤلف التكل

على اجملنون يف ماله وذلك ألن الزكاة متعلقة ابملال ، فلم ينظر فيها إىل املالك ، فأشبهت قيم املتلفات وأروش 
 اجلناايت والنفقة على األقارب ، فإن جتب على غري املكلف .

يتعلق هبا حق اآلدمي من أهل الزكاة ، هذا مذهب مجهور لتعلق حق اآلدمي هبا ، والزكاة كذلك ، فإنه 
العلماء وعليه تدل آاثر الصحابة رضي هللا عنهم ، كقول عمر رضي هللا عنه فيما صح عنه عند الدارقطين: " 

" والبالغ ال يسمى يتيماً ، وإمنا اليتيم الصيب ، وحنوه عن عائشة رضي هللا  اجتروا مبال اليتيم ال أتكله الصدقة
 عنها ، وال يعلم هلم خمالف .

 -وذكر منهم  - " رفع القلم عن ثالثة: وقال األحناف : ال جتب إال على املكلف ، واستدلوا بقوله  -
 .  " والصيب حىت يبلغ واجملنون حىت يعقل

ق الغري ، واجلواب أن يقال : إن هذا يف العبادات اليت ال تعلق هلا حبق الغري ، أما العبادات اليت هلا تعلق حب
فهي واجبة بدليل ما تقدم من نفقة األقارب وقيم املتلفات ، فإهنا متعلقة حبق اآلدمي فال ينظر فيها إىل 

، فإن الصحابة أقواهلم  املال نفسه ، كما أن هذا احلديث خمخَصص أبقوال الصحابة املكلف ، بل إىل 
موم ، فإن آاثر الصحابة تدل على التخصيص ختصص األدلة ، فعلى القول بدخول الزكاة يف هذا احلديث للع

. 
 هو مذهب مجهور أهل العلم من وجوب الزكاة يف مال الصيب واجملنون .  فالراجح
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 قال : ] واستقراره [ :
أي متام امللك ، وهو املال الذذي بيذده ال يتعلذه بذه غذُيه يتصذرح فيذه حسذب اختيذاره وفوائذده لذه ، 

 هلذا أمثلة منها :فإن مل يكن كذلك فال زكاة فيه و 
قبل القسمة ألن الربح وقاية لرأس املال ، فحصة العامل من الربح  –أي العامل  –حصة املضاَرب من الشركة  -1

يف هذه املضاربة ال جتب فيها الزكاة ألنه ليس مستقراً ، وأما حصة املالك من الربح ففيها الزكاة ألهنا اتبعة ألصل 
 مستقل.

ني ، فلو أوقف رجل ماالً على ذريته ، فال زكاة فيه ؛ ألن ملكيتهم له ليست بتامة الوقف الذي على مع - 2
 ، فإنه ال ميكنهم التصرف فيه ببيع وال شراء وال غري ذلك وعلى ذلك فال جتب فيه الزكاة .

صدقة يف أمواهلم أن هللا افرتض عليهم " : ، وقوله  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ   ودليل هذا قوله تعاىل :
 ، وهذا ليس مبال مستقر بل هو عرضة للسقوط.  "

 وأما األجرة والصداق فتجب الزكاة فيه ابلعقد وإن مل تستوَف منه املنفعة ، ألن امللك يف مجيعه مستقر
وتعريضه للزوال ال أتثري له ألنه خالف األصل فيحسب احلول من العقد : فلو أن املؤجر مل يستلم األجرة إال 

 بعد مضى حول على أتجري العقار فإنه خيرج زكاته إذا قبض األجرة .
 قال : ] ومضي حول [ :

ھ  چ   تعاىل : هذا الشرط اخلامس ، وهو مضي احلول ، هو اهلاليل القمري بال خالف بني العلماء ، قال

أهلة القمر اليت تثبت هبا السنة القمرية ، أي   چے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  
فاحلول هنا هو احلول القمري أي السنة القمرية ، فإذا مضى احلول ابلسنة القمرية وهي اثنا عشر شهراً ، فإن 

ليس يف مال زكاة قال : "  الزكاة جتب ، وهذا ابتفاق العلماء ، ويف سنن أيب داود إبسناد حسن أن النيب 
 .  " ولحىت حيول عليه احل

 والصحيح وقفه على علي رضي هللا عنه ، وحنوه عن عائشة رضي هللا عنها يف سنن ابن ماجه.  
 والصحيح الوقف أيضا ، وعن ابن عمر رضي هللا عنهما عند الرتمذي. 

 والصحيح وقفه أيضاً ، فهذه آاثر موقوفة على الصحابة وال يعلم هلم خمالف والسنة العملية تدل على ذلك .
 : ] يف غُي املعشر [ : قال

ڱ  ڭ  ڭ  ۇ     چ   املعشرات : وهي احلبوب والثمار ، فال يشرتط هلا مضي احلول لقوله تعاىل :

 .  چۇ   
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 وتلحق هبما : املعادن وكذلك الركاز والعسل .
 قال : ] إال نتاج السائمة وربح التجارة [ :

ألنعام فحوله حول أصله ، وكذلك ربح التجارة فهو فرع يلحق أبصله يف احلول فما تنتجه السائمة من هبيمة ا
 فحوله حول أصله .

مثال ذلك : رجل عنده أربعون شاة ، وقبل أن يتم عليها حول أنتجت كل شاة منها سخلتني أو أكثر فبلغت 
حنسب هلا حوالً جديداً ،  مائة وثالثني وجبت فيها شااتن، فنعتّد ابلصغار،فتلحق أبصوهلا يف مضي احلول وال

وأصحابه رضي هللا عنهم ، فقد ثبت يف موطأ مالك إبسناد صحيح عن  وعليه عمل السعاة يف عهد النيب 
سفيان بن عبد هللا أن عمر رضي هللا عنه : " بعثه مصدِّقاً ، فكان يعد على الناس ابلسَّْخل " ، يعين حيتسب 

فإن الساعي ال أيخذ الصغار بل أيخذ من  –لسخل وال أتخذ منه شيااً عليهم السخل ، فقالوا : أتعدُّ علينا اب
نعم تذرُعدُّ عليهم وْسط املال ، اجلذعة والثنية ، فلما قدم على عمر ذكر له ذلك ، فقال عمر رضي هللا عنه : " 

ن لتؤكل ، " وهي اليت تسم وال أتخذها ، وال أتخذ األرُكولةر  –أي حيملها بيده  – ابلسخلة حيملها الراعي
وال فْحلر " وهي احلامل ، "  وال املاخضر " وهي املرضع ترىب ولدها ، " الُرَّبى وهي من خيار املال ، " وال 

" ، فهذا قول عمر  وخياره –أي صغاره  - الغنم ، وأتخذ اجلذعة والثنية ، وذلك عرْدل بني ِغذاء الغنم
 رضي هللا عنه وال يعلم له خمالف .

ربح التجارة ، فمثالً : رجل عنده عروض جتارة تساوي عشرة آاللف رايل ، فلما مضى ومثل ذلك أيضا : 
 احلول فإذا هبا تساوي عشرين ألفاً ، فإنه يزكي زكاة عشرين ألفاً .

رجل عنده مال قدره مائة ألف يتاجر بذه فذزاد ر ذه وملذا حذال عليذه احلذول صذار عنذده مائذة وإن كاان 
 .  مسني األلف حول أصلهاومخسون ألفاً فإن حول هذه اخل

 قال : ] ولو مل تبلغ نصاابً [ :
 أي وإن كانت السخال مل تبلغ نصاابً ، فإهنا حمسوبة مع أصلها .

 قال : ] فإن حوهلما حول أصليهما إن كان نصاابً [ :
 أي إن كان هذا األصل نصاابً كما تقدم يف املثالني السابقني .

 قال : ] وإال فمن كماله [ :
لك : رجل يف الشهر احملرم امتلك ثالثني شاة فأخذت ابإلنتاج ، فبلغت بعد ثالثة أشهر ، أربعني : صورة ذ

ثالثون شاة وعشر سخال ، فهذه أربعون ، مث أخذت ابلنتاج بعد ذلك ، فإن احلول ال يكون من الشهر احملرم 
 شهر ربيع الثاين ، حني بلغت أربعني.؛ ألهنا كانت فيه ثالثني ، وإمنا يكون هذا بعد ثالثة أشهر منه ، أي يف 
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إذن : النتاج له حول األصل حيث كان األصل نصاابً ، أما إن مل يكن األصل نصاابً ، فإن احلول يكون من 
وظاهر كالم املؤلف أن ما يطرأ على املال من جنسه مما مل يتولد منه أن له حوالً جديداً ، وهذا مذهب الكمال 

 العلماء  مجهور
: رجل عنده مائتا دينار ، امتلكها يف شهر احملرم ، مث أهدي إليه بعد شهر أو شهرين مائة دينار ،  مثال ذلك

أو ورث مائة دينار ، فهذا اإلرث وهذه اهلبة ليست متولدة من ماله األول ، فيستأنف هبا حوالً جديداً ، 
ه احلول ، وهو مال له حكم مستقل ، لعموم اآلاثر املتقدمة اليت فيها أنه ليس يف املال زكاة حىت حيول علي

 فليس مبتولد من املال األول ، وإن كانت زكاته مع املال القدمي أيسر له لكن ال جيب عليه هذا.
 :ه أدى زكاته إذا قبضه ملا مضى [] ومن كان له دين أو حه من صداق أو غُيه على مليء أو غُي قال:

ن قرض ومثن مبيع وأجرة وغري ذلك سواء كان حاالً أو ] من كان له دين [ : والدين ما ثبت يف الذمة م
 مؤجالً .

 ] أو حق [ : من مغصوب أو مسروق أو وديعة.
 ويرجع املغصوب منه على الغاصب ابلزكاة زمن غصبه ؛ ألنه يضمن تلفه فكذلك نقصه . 

 ] من صداق [ : أي صداق الزوجة .
 ] أو غريه [ : كعوض اخللع .

 در على الوفاء الباذل له .] على مليء [ : وهو القا
 ] أو غريه [ : وهو من كان غري مليء أو كان مليااً غري ابذل للحق .

 ] أدى زكاته إذا قبضه ملا مضى [ من السنة .
وال جيب عليه أن يؤدي زكاته يف كل سنة الحتمال أن يتلف مال من عليه الدين أو يعسر أو جيحد فرخص له 

 و قول علي رضي هللا عنه كما يف كتاب األموال إبسناد صحيح .أبن يؤخر زكاته حىت يقبضه ، وه

ڱ  ڱ  ڱ  چ   فإن كان الدين على مليء ابذل فوجوب الزكاة فيه ظاهر لعمومات األدلة كقوله تعاىل :

 " . فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقًة يف أمواهلم: " ، وقوله  چڱ  
 ذل فهو يف حكم املال املوجود .وما كان على مليء اب

وأما إن كان على معسر أو مماطل أو كان مغصوابً أو ضائعاً أو مسروقاً فاملشهور يف املذهب ما تقدم وأن 
 الزكاة جتب فيه عند قبضه ملا مضى .
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وعن اإلمام أمحد وهو مذهب مالك واختيار الشيخ حممد بن عبد الوهاب واختيار شيخنا الشيخ حممد بن 
 ني رمحه هللا أنه يزكيه سنة القبض لسنة واحدة فيكون كالثمرة .عثيم

وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أمحد وقول يف مذهب أمحد والشافعي واختاره شيخ اإلسالم : أن الزكاة ال 
 راجحالجتب فيه ؛ ألن هذا املال ال ميكنه أن ينتفع به وال يتصرف فيه وألنه ليس حمالً للنماء والزايدة وهذا هو 

. 
 قال : ] وال زكاة يف ماِل من عليه دين ينقص النصاب [ :

فيسقط من املال بقدر الدين املانع مث يزكي ما بقي إن كان نصاابً وإن مل يكن من جنس املال ، فمن كان عنده 
 أربعون شاة مثالً وعليه دين قدره ألف رايل ال جتب عليه الزكاة ، ألن هذا الدين ينقص النصاب وإن كان

 عنده مخسون شاة وعليه ألفا رايل تقابل شاتني فعليه الزكاة وخيصم الدين من القدر الذي عنده . 
 قال : ] ولو كان املال ظاهراً [ :

 األموال قسمان :
األموال الباطنة : وهي األمثان وعروض التجارة ، فاألمثان وهي الذهب والفضة والنقود املعاصرة ، هذه أموال 

 لتجارة كذلك أموال ابطنة ؛ ألن قيمتها أمثان ، فكانت حبكمها .ابطنة ، وعروض ا
وقال بعض احلنابلة : بل األموال الباطنة هي األمثان فقط ، وأما عروض التجارة ، فهي أموال ظاهرة ، وهذا 

 يظهر يل أقوى ؛ ألن الفقراء يشاهدوهنا فتتعلق هبا نفوسهم .فيما 
 بوب والثمار .واألموال الظاهرة : وهي املواشي واحل

 فالديون اليت تنقص النصاب ال متنع الزكاة ، سواء كانت األموال ابطنة أو ظاهرة .
فمن كان عليه دين ، وعنده مواشي أو عنده حبوب ومثار أو ذهب وفضة قد بلغت أنصبتها ، وهذه الديون 

حلنابلة ؛ قالوا : ألن الزكاة اليت عليه تنقص النصاب ، فإن الزكاة ال جتب عليه ، هذا هو املشهور يف مذهب ا
املقصود منها مواساة الفقري ، ومن عليه دين حيتاج إىل املواساة ، ولذا كان من أهل الزكاة ، فلم يكن مناسباً أن 

ال صدقة : " يؤخذ منه مال ليجرب به غريه مع حاجته إليه ، فتعطل حاجته لدفع حاجة غريه ولقول النيب 
ن أهل الزكاة ، فليس من املناسب أن يعطى من الزكاة لديونه ، وتؤخذ منه الزكاة " ، وهذا م إال عن ظهر غىن

 ، فالزكاة إمنا تؤخذ من األغنياء الذين ليسوا حباجة إىل الزكاة ، وهذا حباجة إىل الزكاة .
موطأ " ، فيبدأ حباجة نفسه وقضاء دينه ، قالوا : وملا ثبت يف  ابدأ بنفسكقال : "  قالوا : وألن النيب 

مالك وكتاب األموال أليب عبيد إبسناد صحيح : أن عثمان رضي هللا عنه قال على منرب النيب صلى هللا عليه 
" قالوا : فقد قال  هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤده حىت خترجوا زكاة أموالكموسلم : " 
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وثبت يف سنن البيهقي إبسناد جيد عن  عثمان هذا يف حمضر من الصحابة ومل ينكر عليه ، فكان ذلك إمجاعاً 
ابن عباس وابن عمر يف الرجل يستقرض املال فينفق على مثرته وعلى أهله ، قال : ابن عمر رضي هللا عنهما : 

يقضي ما أنفه على " قال : وقال ابن عباس رضي هللا عنهما : "  يبدأ مبا استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي" 
  الثمرة مث يزكي ما بقي " .

وقال الشافعية : بل عليه الزكاة مطلقًا وإن كان عليه دين ينقص النصاب ؛ ألنه مال ، فيدخل يف عموم 
العزيز بن ابز رحم هللا اجلميع واستدلوا  األموال اليت جتب الزكاة فيها واختاره شيخنا الشيخ حممد والشيخ عبد

: " فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم وقوله ، چڱ  ڱ    ڱ  ڱچ  بعمومات األدلة لقوله تعاىل :
 . صدقة "

 وقال اجلمهور : الدين مينع الزكاة يف األموال الباطنة دون الظاهرة ؛ وذلك ألن السعاة يف عهد النيب  -
وعهد خلفاءه رضي هللا عنهم مل يكونوا يستفصلون ، فلم يكونوا يسألون أصحاب املواشي وأصحاب احلبوب 

 ار هل عليكم ديون تنقص النصاب أم ال ؟ فكانوا أيخذون منهم الزكاة من غري استفصال .والثم
وألن الفقري تتشوف نفسه إىل هذا املال الظاهر ، ويتعلق به ، فلم يكن من املناسب أن مينع الدين الزكاة فيه ، 

 لتشوف الفقراء إليه ، وهذا خبالف األموال الباطنة .
 الدين إذا كان مينع الزكاة يف األموال الباطنة فكذلك األموال الظاهرة. وأما احلنابلة فقالوا :

 األقوال لألدلة اليت تقدم ذكرها . أرجحوهذا القول هو 
وأما عدم استفصال السعاة فألن األصل هو براءة الذمة من الديون ، وألن من عليه دين فإنه خيرب عن نفسه 

 ويقول إن علّي دين .
، فحاجة صاحب املال أوىل من حاجة غريه ، فإن صاحب املال تشوف نفوسهم إىل املالالفقراء ت وأما كون

 .ذي يؤخذ منه ، فكان أوىل من غريهمتشوفة نفسه لقضاء دينه وإبراء ذمته ، وهو حمتاج إىل هذا املال ال
نقص النصاب ، فاألظهر ما ذهب إليه احلنابلة يف هذه املسألة ، وأن زكاة املال ال جتب على من عليه دين ي

 سواء كان املال ابطنا أو ظاهراً .
وقول املؤلف: ] ولو كان املال ظاهرا [ إشارة إىل اخلالف يف هذه املسألة ، وأحد الوجهني يف املذهب: أن 
الزكاة يف األموال الظاهرة واجبة وإن كان عليه دين ينقص النصاب ، وهو رواية عن اإلمام أمحد ، ومذهب 

 ختيار الشيخ عبد الرمحن بن سعدي رمحه هللا . مجهور العلماء وا
 وال فرق فيما تقدم بني الدين احلال والدين املؤجل عند مجهور العلماء .
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وعن اإلمام أمحد وهو قول ابن حبيب من املالكية وبعض فقهاء احلنفية أنه يشرتط أن يكون الدين حاالً ليمنع 
فيه قوة إال أن يشاء قضاء دينه املؤجل فله ذلك وهذا ظاهر وجوب الزكاة أبن يكون مطالباً به يف احلال ، و 

" ، ويرتتب على هذا وجوب الزكاة على من عليه  فمن كان عليه دين فليؤدهفإنه قال : "  قول عثمان 
 دين للصندوق العقاري بعد خصم القسط السنوي ، وهللا أعلم .

 قال : ] وكفارة كدين [ :
 ه أشبه دين اآلدمي . وكذا نذر مطلق ؛ ألنه جيب قضاؤ 

فلو أن رجال عليه كفارة عتق رقبة أو كفارة إطعام أو دم حلج ، وكانت هذه الكفارة تنقص النصاب الزكوي، 
 فال جتب عليه الزكاة أيضاً . 

 قال : ] وإن ملك نصاابً صغاراً انعقد حوله حني ملكه [ :
 اإلبل أو صغار الغنم أو صغار البقر .فلو أن رجالً عنده نصاب من املواشي ، لكنها صغار من صغار 

وكانت سائمة فإن كانت تتغذى ابللنب فقط فال و أربعني من الفصالن أو العجول،كأن ميلك أربعني سخلة أ
 .ىت تبلغ السن اجملزئة يف األضحيةفال ننتظر حيف السائمة منها من حني ملكها ، زكاة فيها وينعقد احلول

 " احلديث ، فالصغار غنم ، ومثلها صغار اإلبل والبقر . ائمتها" يف الغنم يف س: لعموم قوله 
جنس املال يف  وجيزئ عند مجهور العلماء وهو املذهب إخراج الصغري عنها ؛ وذلك ألن املخرج يكون من

ْدل ذلك عر ، ولقول عمر رضي هللا عنه فيما تقدم : "  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ   األصل ، لقوله تعاىل :
" فكما أخذت اجلذعة والثنية ألهنا َعْدل بني صغاره وبني خياره ، وهنا العدل أن  بني غذاء الغنم وخياره

 يؤخذ صغرياً ، ألن املال كله صغار وإن أخرج كبرياً فهو تطوع منه .
ي هللا عنه : " وأما إن كانت ماشية كباراً فإهنا ال جيزي منها يف الزكاة إال ما جيزئ يف األضحية لقول عمر رض

 وأتخذ اجلذعة والثنية " .
  
 

 قال : ] وإن نقص النصاب يف بعض احلول ... انقطع احلول [ :
إذا نقص النصاب الزكوي يف بعض احلول فإن احلول ينقطع ، ألن وجود النصاب شرط للوجوب يف مجيع احلول 

. 
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السنة أي يف آخر شهر ذي احلجة أن مثال ذلك : رجل ملك أربعني شاة يف أول حمرم ، فيجب عليه يف آخر 
يزكيها ، لكن يف أثناء احلول نقصت شاة واحدة ، كأن يضحي بشاة ويبيع النتاج ، فإذا اشرتى شاة أو أكثر 

 فكملت نصاابً يستأنف حوالً جديداً .
ول لكن يستثىن من ذلك الزمن اليسري عرفاً ، كالساعة أو الساعتني ونصف اليوم ، كأن متوت له شاة يف أ

 النهار ، وتوهب له شاة يف آخره ، فإن هذا ال يؤثر ؛ ألنه ال يسمى يف العرف نقصاً وهو املشهور يف املذهب.
 قال : ] أو ابعه أو أبدله بغُي جنسه [ :

بعني ، وإال فإن املبادلة نوع من  ما كاناملبادلة نوع من البيع ،ومراد املؤلف هنا ابلبيع ما كان بنقد واملبادلة 
 وهي كمبادلة اإلبل ابلغنم ، ومبادلة البقر ابإلبل ، وحنو ذلك . البيع  أنواع

 فإذا ابع النصاب الزكوي أو أبدله بغري جنسه ، انقطع احلول .
 مثال ذلك : رجل عنده أربعون شاة ، فباعها إببل ، أو ابع إبالً بدراهم ، فإنه ينقطع احلول .

فمضى عليها ستة أشهر ، فباعها بدراهم ، وبقيت  -اإلبل وهو نصاب  –فلو أن رجاًلعنده مخس من اإلبل 
الدراهم عنده ستة أشهر ، فال يزكيها حىت يتم عليها حوالً كامالً ؛ ألن حول اإلبل قد انقطع ، ويستأنف 

 .للدراهم حوالً جديداً 
دًا للشياه ، ومثل ذلك : لو ابع نصااًب من اإلبل مضى عليها ستة أشهر أبربعني شاة ، فيستأنف حواًل جدي

" ، وهذه الشياه والدراهم اليت بيعت هبا اإلبل ، أموال مل  ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلولحلديث : " 
 ميض عليها حول ، فال جتب فيها الزكاة حىت ميضى عليها احلول .

 قال : ] ال فراراً من الزكاة [ :
احلول ، كأن يكون عنده أربعون شاة ، مضى عليها تسعة  إن فعل هذا فراراً من الزكاة أي حيلة ، فإنه ال ينقطع

أشهر ، فباعها بدراهم حىت يفر من الزكاة ، مث اشرتى بعد أايم شياهاً فإن الزكاة جتب عليه ؛ ألنه قصد بذلك 
إسقاط حق غريه فلم يسقط ، وقد جاءت الشريعة إببطال احليل ، وتصحيح احليل خيالف مقصود الشارع من 

" ال تفعلوا كما فعلت اليهود ، فتستحلوا حمارم : -فيما رواه ابن بطة إبسناد حسن  - قد قال حترميها ، و 
،فاحليل ال غية مردودة غري ، وكل عمل ليس عليه أمره فهو ردواحليلة ليس عليها أمر النيب ، " هللا أبدىن احليل

 سورة القلم .انفعة ألصحاهبا ومعاقبة له بنقيض قصده كما يف قصة أصحاب اجلنة يف 
 وعليه : فإذا احتال إلسقاط الزكاة فإن هذه احليلة ابطلة وهي غري مؤثرة يف إسقاط الزكاة .

 فإن ادعى عدم الفرار وهناك قرينة تدل على أنه فعل ذلك فراراً كخصومة مع الساعي مل يقبل قوله .
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هروابً من الزكاة ، فإن القول قوله وال حنتاج  فإن مل تكن قرينة فالقول قوله بال ميني ، فإذا قال : أان مل أفعل ذلك
إىل ميينه ؛ ألن األصل معه ، فإن األصل براءة ذمته من هذا القصد احملرم ، والناس ال يلزمون ابحللف على 

 صدقاهتم .
 قال : ] انقطع احلول [ :

 يف املسائل الثالثة كلها وتقدم .
 قال : ] وإن أبدله جبنسه بىن على حوله [ :

 أن الذهب والفضة وعروض التجارة جنس واحد .اعلم 
أما الذهب والفضة ؛ فألهنما قيم األشياء ، فهي جنس واحد ، ولذا يضم بعضهما إىل بعض يف الزكاة ، كما 

 أييت فمن كان عنده عشرة داننري وماة درهم ، فإن الزكاة واجبة عليه .
 مل يستأنف حوالً جديداً .ولو أنه عنده نصاابً من فضة ستة أشهر مث أبدهلا بذهب ، 

وعروض التجارة من جنس الذهب والفضة ابلنظر إىل قيمتها ، فإهنا مقومة على االستمرار ، فقيمها الذهب 
 والفضة ، وتزكى أيضاً بتقوميها ذهباً أو فضة ، فكانت من جنس الذهب والفضة . 

م،مث مضى على هذه الدراهم ستة أشهر، فلو أن عنده ثياابً للتجارة،مضى عليها ستة أشهر ، مث ابعها بدراه
فإنه يزكيها وال يستأنف هلا حوالً جديداً ، ألهنما من جنس واحد ، فالثياب عروض جتارة ، وهي من جنس 

 األمثان من الذهب والفضة ، ألن قيمتها الذهب والفضة . 
 ، بل حوهلا حول ما قبلها . وإن كان عنده أربعون شاًة ، فأبدهلا أبربعني أخرى مل يستأنف هلا حوالً جديداً 

( أخرى فعليه شااتن كنتاج  130( شاة با ) 100ولو كانت الشياه األخرى زائدة عليها كأن يستبدل ) 
 السائمة وألن البدل له حكم املبدل منه والزائد تبع لألصل .

 قال : ] وجتب الزكاة يف عني املال وهلا تعله يف الذمة [ :
 و " من " : للتبعيض . چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ   لقوله تعاىل :

 فدل على أهنا جتب يف عني املال .  " فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم: " ولقوله 
وال جيب إخراج الزكاة من عني املال املزكى بل جيوز إخراجها من غريه وهذا ال مينع تعلقها ابلعني كالعبد اجلاين 

ناية بعينه فإذا فداه سيده أجزأ ذلك؛وألن صاحب املال قد يكون متعلقاً بعني ماله فيشق عليه أن تتعلق اجل
 خيرج من عينه فرخص له يف أن خيرج من غريه .

http://www.al-zad.co/
http://www.al-zad.co/


 

 
 

 

 هـ1434تاريخ اإلضافة / ربيع األول / 

 

  ( زكاةكتاب النع  ) شرح زاد المستق

 هـ1429

 

 

 هللا  ةة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظلفضيل

13 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m  
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

وعلى ذلك لو مضى حوالن فأكثر على نصاب فقط كعشرين ديناراً فعليه زكاة سنة واحدة ألن الزكاة تتعلق 
 النصاب كله وجتب الزكاة يف ذمته ملا تقدم .بعني املال ، وله كذلك أن يبيع 

ويستثىن من ذلك ما كانت زكاته من غري جنسه كخمس من اإلبل فيها شاة ، وكعروض التجارة فإن فيها 
 القيمة فال تتعلق الزكاة ابلعني وإمنا يف الذمة .

فله أن يبيع النصاب أو يهبه قوله : " وهلا تعلق يف الذمة " : أي ذمة املزكي ألنه املطالب هبا ، وعلى ذلك : 
 ولكن يضمن الزكاة ، وقال بعض العلماء وهو رواية عن اإلمام أمحد : جتب يف الذمة.

 واستدلوا : مبا تقدم من أنه جيوز له أن خيرجها من غري عني ماله . 
 وعلى هذا القول : لو كان عنده نصاب فقط أكثر من حول زكى لكل حول .

جلواب عما ذكر مبا تقدم من أن ذلك من ابب الرخصة ونظريه تعلق أرش اجلناية بعني والراجح القول األول ، وا
العبد وجيوز لسيده أن يفديه ، وعلى ذلك فلو ترك زكاة مائة ألف عشر سنني مثالً فإنه يقال له : أخرج الزكاة 

 اة السنة الثانية وهكذا .عن هذا املبلغ ربع العشر مث خيصم هذا املقدار من املبلغ مث خيرج منه ربع العشر زك
 قال : ] وال يعترب يف وجوهبا إمكان األداء [ : 

أي ال يشرتط يف وجوب الزكاة إمكان األداء ، فإمكان األداء شرط يف وجوب اإلخراج ال يف وجوب الزكاة  
ملغمى كسائر العبادات  فيجب الصوم على احلائض واملريض مع عدم إمكان األداء وجتب الصالة على النائم وا

عليه ، وعلى ذلك فتجب الزكاة يف الدين مع عدم إمكان األداء وجتب يف املال الغائب مع عدم إمكان األداء 
 لكن ال يلزمه اإلخراج قبل حصوله بيده .

 قال : ] وال بقاء املال [ : 
صارت ديناً يف فبقاء املال ليس شرطاً يف وجوب الزكاة فال تسقط الزكاة بتلفه فرط أو مل يفرط،ألهنا وجبت و 

 ذمته كدين اآلدمي . 
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وهو قول املوفق ابن قدامة : إذا تلف املال بتعٍد منه أو تفريط ، فإن الزكاة  -

تتعلق يف ذمته ، وإن كان بغري تعٍد منه وال تفريط ، فإن الزكاة تسقط عنه ؛ قالوا : ألن الزكاة بعد وجوهبا 
واختاره  مانة ال تضمن إال مع التعدي أو التفريط اتفاقاً ، وهذا القول هو القول الراجحأصبحت أمانًة واأل

 .شيخنا الشيخ حممد رمحه هللا وهو رواية عن أمحد 
وأما اجلواب عن قياسهم على دين اآلدمي ، فيقال : بينهما فرق ، فإن دين اآلدمي حمض حق لآلدمي وهو 

 تتضمن حق هللا املبين على املساحمة هذا الوجه األول . مبين على املشاحة ، وأما الزكاة ف
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وأما الوجه الثاين : فهو أن ديون اآلدميني ال دخل هلا يف ابب املواساة ، خبالف الزكاة ، فإهنا إمنا شرعت 
 ما اختاره شيخ اإلسالم وأهنا تسقط إذا فالراجحمواساة من الغين للفقري ، فال نشق على الغين ملواساة غريه ، 

 تلف املال بال تعٍد منه وال تفريط . 
 قال : ] والزكاة كالدين يف الرتكة [ : 

  الفرائض ، قال تعاىل: إذا مات صاحب املال وعليه ديون ، فإن الديون تقدم على اإلرث كما هو مقرر يف علم

 والزكاة دين .   چہ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہچ 
اقضوا هللا ، فاهلل :" فلو أن رجال مات قبل أن خيرج زكاة ماله ، فإهنا خترج من تركته قبل اإلرث؛ لقوله 

 ، فدل هذا على أن دين هللا كدين اآلدمي يف القضاء ، فيقدم حيناذ على اإلرث .   " أحه ابلقضاء
الفقهاء من وجوهبا بعني املال تقدميها على الدين املطلق وهو قول يف املذهب ، واملشهور يف ومقتضى كالم 

املذهب خالف ذلك وأن الواجب احملاصة ؛ ألن حقوق اآلدميني مبنية على املشاحة ، والزكاة ال تتمحض 
 حقاً لآلدمي بل هي حق هلل تعاىل وحق لآلدمي . 

 م على الزكاة .لذلك إن كان الدين موثقاً برهن قخدِّ 
ومن تعمد ترك إخراج الزكاة ومنعها خبالً مث مات فاملذهب أهنا خترج من تركته وجوابً ألن الزكاة دين ، وألهنا 

 تتعلق ابلذمة.
 ولكن هل تربأ ذمة امليت بذلك؟

راج فكيف قال ابن القيم رمحه هللا : إهنا ال تربأ هبا ذمته ولو أخرجوها من تركته ؛ ألنه مصر على عدم اإلخ
 ينفعه عمل غريه ، وما ذكره رمحه هللا صحيح لكن جيب إخراجها لتعلق أهل الزكاة هبا واختاره شيخنا

 رمحه هللا .
 ابب زكاة هبيمة األنعام

 قال املؤلف رمحه هللا تعاىل : ] جتب يف إبل وبقر وغنم [ :
 السنام وذات السنامني واملتولدة منهما . هذه هبيمة األنعام اإلبل والبقر والغنم ، فتجب الزكاة يف اإلبل ذات

ويف البقر ومنها اجلواميس ابتفاق العلماء وحكاه ابن املنذر إمجاعاً ، وأما بقر الوحش ، فعن اإلمام أمحد 
 روايتان : 

 الرواية األوىل وهي املشهور يف املذهب : أهنا جتب فيها الزكاة وهكذا غنم الوحش ؛ وذلك ألن االسم يشملها.
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واية الثانية وهي مذهب مجهور العلماء : أن بقر الوحش ال جتب فيه الزكاة ؛ ألن اسم البقر ال يشمله إال والر 
ابإلضافة فيقال : بقر وحش ، أما االسم املطلق وهو " البقر " فإن بقر الوحش ال يدخل فيه كماء الورد يف 

 والراجح مذهب اجلمهور . الوضوء 
 املتولد من الوحشي واألهلي جتب فيه الزكاة . واملشهور عند احلنابلة : أن  -

وهذا هو الراجح ؛ ألن املتولد من الوحشي  وقال الشافعية ، وهو اختيار املوفق ابن قدامة : ال جتب فيه الزكاة ،
واألهلي نوع آخر ، كما أن البغل املتولد من الفرس واحلمار نوع آخر ، فليس مبنصوص عليه وال مبجمع عليه 

 مها ، وألن األصل براءة الذمة من الزكاة .وال مبعنا
 قال : ] إذا كانت سائمة احلول أو أكثره [ :

السائمة : هي اليت ترعى الكأل املباح أي الذي مل يزرعه اآلدمي فإن كانت ترعى من العشب لكنه يعلفها زايدًة 
 يف إكرامها أو تسميناً هلا فإن الزكاة جتب فيها . 

سائمة اليت ترعى ، أما اليت يتكلف صاحبها شراء علفها أو يتكلف مجع الكأل والعشب فالزكاة إمنا جتب يف ال
 هلا ، فإن الزكاة ال جتب فيها . 

ودليل هذا : ما ثبت يف صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه يف كتاب أيب بكر رضي هللا 
ويف الغنم يف " احلديث وفيه : "  سلمنيعلى امل هذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول هللا عنه : " 
" قيد جتب مراعاته ، فهو قيد وشرط فيما جتب الزكاة فيه من الغنم ،  يف سائمتها" ، فقوله : "  سائمتها

وهكذا اإلبل والبقر ، وقد ورد هذا يف اإلبل ، أيضاً كما يف مسند أمحد وسنن أيب داود إبسناد جيد من 
والبقر   " يف كل سائمة إبل يف أربعني بنت لبونقال: "  ن جده أن النيب حديث هبز بن حكيم عن أبيه ع

إذاً : ال جتب الزكاة يف هبيمة األنعام إال أن تكون كذلك تقاس عليها قياساً جلياً ؛ ألهنا مبعىن اإلبل والغنم 
 سائمة . 

 ن تعلف بعضه . واجلمهور : على أهنا إن كانت تسوم أكثر احلول ، فإن الزكاة جتب فيها وإن كا
وذلك لندرة السوم السنة كلها ، فإذا مل نوجب الزكاة إال هبذا القيد ، كان فيه إجحاف ابلفقراء ، وكانت الزكاة 

يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اإلبل والبقر والغنم ، ومل تكن يف الغالب تسوم السنة كلها ، تؤخذ 
ألغلب ، فاليت ترعى تسعة أشهر يف السنة مثالً وتعلف ثالثة أشهر وألهنا توصف أبهنا سائمة بناء على ا

 تسمى سائمة بناًء على الغالب ؛ وألن احلكم 
لألكثر ، لكن إن كانت تسوم ستة أشهر وتعلف ستة أشهر أو كانت تعلف أكثر السنة فإن الزكاة ال جتب 

 فيها ألهنا اليصدق عليها أهنا سائمة . 
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 رين من اإلبل بنت خماض [ :قال : ] فيجب يف مخس وعش
وبنت املخاض : هي األنثى من اإلبل اليت مت هلا سنة وشرعت يف السنة الثانية ، ومسيت بنت خماض ؛ ألن 

أمها يف الغالب تكون ماخضاً أي حامالً ألن اإلبل سنة حتمل وسنة ترضع ، فهي ال حتمل إال مرًة يف السنتني 
 اإلبل ، فعليه بنت خماض .  يف الغالب ، فمن ملك مخساً وعشرين من

 قال : ] وفيما دوهنا يف كل مخس شاة [ :
فإذا كان ال ميلك إال أربعاً وعشرين من اإلبل ، فعليه يف كل مخٍس شاة ، فيجب عليه يف أربع وعشرين من 

 اإلبل أربع شياه ، ويف عشر من اإلبل شااتن ، ويف مخس عشرة من اإلبل ثالث شياه ، ففي كل مخٍس شاة ،
وما بني ذلك كما بني العشرين واخلمس وعشرين َوْقص ال تزيد به الزكاة إذا بلغت عشرين ، ففيها أربع شياه 

وكذا إذا بلغت إحدى وعشرين أو اثنتني وعشرين أو ثالاثً وعشرين أو أربعاً وعشرين ، فكلها فيها أربع شياه ، 
األنعام ال شيء فيه فإن مل تبلغ مخساً من اإلبل  فهذا هو الوقص : وهو ما بني الفريضتني ، فالوقص يف هبيمة

 فال شيء فيها.
 وال جيزئ يف املذهب عن الشاة بعري ، وال بقرة، وال نصفا شاتني. 

 قال : ] ويف ست وثالثني بنت لبون [ : 
 من مخس وعشرين إىل مخس وثالثني فيها بنت خماض ، فإذا بلغت ستاً وثالثني ففيها بنت لبون . 

 : هي ما مت هلا سنتان ، ومسيت بنت لبون ؛ ألن أمها قد وضعت غالباً فهي ذات لنب . وبنت لبون
 قال : ] ويف ست وأربعني حقة[ : 

 فإذا بلغت ستاً وأربعني ففيها حقة إىل سنتني. 
واحلقة : وهي ما مت هلا ثالث سنني وهي طروقة اجلمل أي اليت استحقت أن يطرقها اجلمل وأن حيمل عليها 

 وتركب.
 

 قال : ] ويف إحدى وستني جذعة [ : 
 فإذا بلغت إحدى وستني ، ففيها جذعة إىل مخسة وسبعني : وهي ما مت هلا أربع سنوات . 

 قال : ] ويف ست وسبعني بنتا لبون [ : 
 فإذا بلغت ستاً وسبعني إىل تسعني ففيها بنتا لبون . 
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 قال : ] ويف إحدى وتسعني حقتان [ :
 ني إىل مائة وعشرين ففيها حقتان . فإذا بلغت إحدى وتسع

قال : ] فإذا زادت على مئة وعشرين واحدة، فثالث بنات لبون ، مث يف كل أربعني بنت لبون، ويف كل 
 مخسني حقة [ : 

 فإذا زادت على ماة وعشرين ، ففي كل أربعني بنت لبون ، ويف كل مخسني حقة . 
نس بن مالك رضي هللا عنه أن أاب بكر الصديق رضي هللا هذه هي فريضة اإلبل ، ملا ثبت يف البخاري عن أ

على املسلمني ، واليت أمر هللا هبا رسوله ،  هذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول هللا عنه كتب له : " 
يف كل أربع وعشرين من اإلبل الغنم ، يف كل مخس شاة ، فإذا بلغت مخساً وعشرين إىل مخس وثالثني 

فإذا بلغت ستاً  –وسيأيت الكالم على هذه املسألة  – ى ، فإن مل يكن فابن لبون ذكرففيها بنت خماض أنث
وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها بنت لبون ، فإذا بلغت ستاً وأربعني إىل ستني ففيها حقة طروقة اجلمل ، 

ففيها بنتا  فإذا بلغت واحدة وستني إىل مخس وسبعني ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستاً وسبعني إىل تسعني
فإذا زادت على عشرين ومئة واحدة ، ،  حقتان لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين ومئة ففيها

ففي كل أربعني بنت لبون ، ويف كل مخسني حقة ، فإن مل يكن معه إال أربع من اإلبل فليس فيها شيء إال 
 أن يشاء رهبا " . 

( 200يه ست حقاق ، يف كل مخسني حقة ، وإذا كان عنده )( من اإلبل ، فعل300فإذا كان عنده مثالً )
 من اإلبل فعليه أربع حقاق أو مخس بنات لبون ، وهكذا . 
 وعند قول املؤلف : ] وفيما دوهنا يف كل مخس شاة [ : 

ال جيزئ من الغنم يف صدقة هبيمة األنعام إال ما جيزئ يف اهلدي واألضحية من ابب القياس ، وألثر عمر رضي 
  عنه املتقدم يف قوله : " أتخذ الثنية واجلذعة " .هللا

فإن كانت اإلبل ردياة ، فتكون الشاة درياة ، وإن كانت اإلبل جيدة ، فتكون الشاة جيدة ، فبحسب اإلبل 
جودة أو رداءة . فإن كانت اإلبل مسااًن ، أخرجت شاة مسينة ، وإن كانت هزااًل ، وجبت شاة تؤخذ الغنم 

 هزيلة .
انت اإلبل معيبة ففيها شاة صحيحة ، لكنها يف قيمتها تناسب اإلبل املعيبة أي : تنقص قيمتها بقدر فإن ك

 نقص اإلبل. 
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فمثالً: إذا كانت الشاة الطيبة تساوي مخسة دراهم، واإلبل الصحيحة الواحدة منها تساوي ماة درهم، ووجدان 
 رخرج شاة قيمتها أربعة دراهم؛ نظرًا للفارق بني أن اإلبل املعيبة تساوي الواحدة منها مثانني درمها، فإان

 الصحيحة واملعيبة من اإلبل .
أن الواجب عليه أن خيرج أنثى من الغنم ، وأن  –وهو املشهور يف املذهب  -واعلم أن أظهر قويل العلماء 

خذ أت:" " وتقدم قول عمر  يف كل مخس شاةنص على األنثى فقال: "  الذكر ال جيزئ ألن النيب 
 واختلف أهل العلم ، هل جيزئ أن خيرج اإلبل عن الشياة ؟ "  اجلذعة والثنية

فلوأن رجاًل عنده مخس من اإلبل ، فالواجب عليه شاة واحدة ، فإذا أخرج عنها بنت خماض فهل جيزئ ذلك 
 أم ال؟ 

ن هذا القول ضعيف بل قال احلنابلة: ال جيزئ للنص ، فإن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا نص على الشاة ، لك
 هو قريب من طريقة أهل الظاهر . 

وذهب الشافعية واملالكية وبعض احلنابلة : إىل أن ذلك جيزئ ؛ ألن اإلبل جتزئ يف العدد األكرب ، فإجزاؤها يف 
العدد األقل من ابب أوىل ، فبنت املخاض جتزئ يف مخس وعشرين من اإلبل ، فإجزاؤها فيما أقل من ذلك 

 ىل. من ابب أو 
 وأما النص الوارد ، فهو من ابب ما جيب عليه ، لكن إن زاد خرياً ، فهو خري له ، وهو تطوع منه . 

ويدل على هذا ما ثبت يف مسند أمحد وسنن أيب داود إبسناد حسن أن رجالً وجبت عليه بنت خماض يف إبله 
ذاك ، فقال : " " فذكر ذلك للنيب  ، فقال : " ذلك ما ال لنب فيه وال ظهر ، ولكن هذه انقة مسينة فتيَّة

" ، قال الراوي : " فأخذت صدقته يف عهد  الذي عليك ، فإن تطوعت خبُي آجرك هللا فيه وقبلناه منك
 معاوية رضي هللا عنه ثالثني حقة " أي قد بلغت إبله ألفاً ومخسمائة .

 ذلك جيزئ عنه .فدل هذا على أن من تصدق بفريضة أعلى من الفريضة الواجبة عليه ، فإن 
وال خالف بني أهل العلم يف أنه إن تصدق ببنت لبون عن بنت خماض أو حبقة عن بنت لبون أو جبذعة عن 

 حقة ، فإن ذلك جيزئ بال خالف فكذلك يف املسألة املتقدمة . 
، واعلم أن من وجبت عليه سن فلم جيدها ، ووجد سناً أعلى منها أو أنزل منها ، كأن جتب على رجل حقة 

، فهو ابخليار ، إن شاء أن  -وهي بنت لبون  -أوأنزل منها  –أي جذعة  –فلم جيدها ، ووجد أعلى منها 
يدفع أعلى منها وأيخذ شاتني أو عشرين درمهاً جرباانً له ، وإن شاء أن يدفع أنزل منها ويعطي شاتني أو 

السن اليت تلي ما بعدها ، فإن اجلربان أربع  عشرين درمهاً جرباانً للصدقة ، فإن مل جيد السن اليت تليها ، ووجد
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شياه أو أربعون درمهاً ، كأن جيب على رجل بنت خماض ، فلم جيدها ووجد حقة ، فإنه جيوز له أن يدفع احلقة 
 ويخدفع له أربعون درمهاً أو أربع شياه جرباانً له ، والدراهم تقومي التعيني وقيمة الشاة ختتلف . 

من بلغت عنده من اإلبل صدقة اجلذعة بكر رضي هللا عنه املتقدم أنه قال : " فقد ثبت يف حديث أيب 
 وليست عنده اجلذعة 

وعنده احلقة ، فإهنا تقبل منه وتؤخذ منه شاتني إن استيسرات أو عشرون درمهاً ، ومن بلغت عنده صدقة 
 " .  أو عشرين درمهاً  احلقة وليست عنده احلقة وعنده اجلذعة فإهنا تقبل منه ، ويعطيه املصدق شاتني

 واجلربان خمتص ابإلبل دون البقر والغنم ؛ ألن النص الوارد فيها فيقتصر عليها وال تقاس غريها عليها . 
أما الغنم فألن الفريضة فيها واحدة،وأما البقر فألن الوقص فيها خيتلف عن الوقص يف اإلبل،فال يصح القياس 

 . 
، يدفعها إن شاء وال يعطى جرباانً  نده ، وعنده سن أكرب منها ، فإنهفمن وجبت عليه سن يف البقر وليست ع

 وإن شاء اشرتى من السوق السن املطلوبة وأعطاها املصدق . 
 فصل
 قال : ] وجيب يف ثالثني من البقر تبيع أو تبيعة [ : 

 التبيع : ما مت له سنة وهو الذكر من أوالد البقر .
 نة . والتبيعة : األنثى وهي ما مت هلا س

 قال : ] ويف أربعني مسنة [ :
 املسنة : ما مت هلا سنتان ، وهي الثنية ، وجتزئ يف األضحية .

 قال : ] مث يف كل ثالثني تبيع ، ويف كل أربعني مسنة [ : 
مث بعد ذلك يف كل ثالثني من البقر تبيع ، ويف كل أربعني مسنة . فإذا كان عنده تسعون بقرة ، فيجب عليه 

 ة ، وإذا كان عنده مائة بقرة فيجب عليه تبيعان ومسنة وهكذا . ثالثة أتبع
والدليل هذا ما رواه اخلمسة ، وحسنه الرتمذي ، وهو كما قال ، لكن لشواهده ،عن معاذ بن جبل رضي هللا 

بيعة بعثه إىل اليمن ، فأمره أن أيخذ من كل ثالثني من البقر تبيعاً أو ت صلى هللا عليه وسلمأن النيب عنه : " 
وليس البن ماجه ذكر احلامل، وهذه جزية   " ، ومن كل أربعني مسنة ، ومن كل حامل ديناراً أو عدله مرعافريً 

 وأييت الكالم عليها . 
 فإن مل تبلغ البقر ثالثني ، فال جتب الزكاة فيها ، وهو ما يسمى ابلَشَنق ، فالشنق : هو ما دون النصاب . 
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 ، وهي ال تؤثر يف زايدة الواجب يف الزكاة ، فإذا كان عنده مخس وثالثون والوقص : هو ما بني الفريضتني
 ففيها تبيع أو تبيعة وإذا كان عنده مخس وأربعون ففيها مسنة . 

 قال : ] وجيزئ الذكر هنا [ : 
 الذكر هنا وهو التبيع جيزئ عن التبيعة ، أما األربعون فال جيزئ فيها إال مسنة . 

 كان بنت خماض [ : قال : ] وابن لبون م
 عند عدمها وال جيزئ مع وجودها ؛ حلديث أيب بكر رضي هللا عنه يف البخاري . 

فلو أن رجالً وجبت عليه بنت خماض وليس يف ماله بنت خماض فإنه ال يكلف شراءها بل خيرج ابن لبون من 
قاً ، أو أن خيرج موضع احلقة جذعاً ؟   إبله وهل له أن خيرج موضع بنت لبون حِّ

فلو أن رجالً وجبت عليه بنت لبون وليس يف ماله بنت لبون ، ويف ماله حق ، فهل جيزئه احلق عن بنت 
 اللبون، وهل له أن خيرج اجلذع عن احلقة لفارق السن ؟

 قوالن يف مذهب اإلمام أمحد : 
زئ عن بنت األول وهو قول القاضي وابن عقيل من احلنابلة : أنه جيزئ قياساً ، فكما أن ابن اللبون جي

املخاض عند عدمها ، فكذلك احلق جيزئ عن بنت اللبون عند عدمها ، واجلذع جيزئ عن احلقة عند عدمها ، 
 فعلى ذلك : 

 فارق السن يف الذكر يقابل فضيلة األنوثة . 
سألتني واملشهور عند احلنابلة : أنه ال جيزئ لعدم ورود النص فيه وليس مبعىن ما نص عليه بل هناك فارق بني امل

فابن اللبون إمنا كان مقابالً لبنت املخاض األنثى ، ألن فضيلته ظاهرة ، فإنه يرد املاء وأيكل الشجر وميتنع عن 
 صغار السباع ، خبالف بنت املخاض ، فإهنا ال ترد املاء وال تدفع عن نفسها صغار السباع .

للبون ترد املاء وأتكل الشجر ، ومتنع نفسها من وليس هذا الفارق اثبتاً بني بنت اللبون وبني احلق ، فإن بنت ا
 صغار السباع وكذا احلقة .

وعلى ذلك فالراجح ما ذهب إليه احلنابلة يف املشهور عندهم ، من أن احلق ال جيزئ عن بنت اللبون وال اجلذع 
 عن احلقة ، وإمنا جيزئ ابن اللبون عن بنت املخاض . 

 :   قال : ] وإذا كان النصاب كله ذكوراً [قال : ] وإذا كان النصاب كله ذكوراً [
فإذا كان النصاب كله ذكوراً ، فإنه جيزئ أن خيرج الذكر . فإذا كان ال ميلك إال ذكوراً من املعز ، أو ذكوراً من 

البقر ، أو ذكوراً من اإلبل ، فإن الواجب عليه أن خيرج الذكر ، وال جيب أن خيرج األنثى ؛ قالوا : ألن املقصود 
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ري ماله ، ألنه ليس يف ماله أنثى ، فماله كله ذكور ، وهذا هو من الزكاة هو املواساة ، فال يكلفها من غ
 املشهور عند احلنابلة وغريهم من أهل العلم . 

وهو وجه عند الشافعية  -وحكى صاحب " اإلنصاف " قوالً آخر يف املسألة ، أشار إليه بقوله : " قيل : 
كوراً أي بقيمة الذكر، قالوا : لعمومات أنه جيب أن خيرج أنثى وإن كان النصاب كله ذ  –ومال إليه شيخنا 

يف كل أربع وعشرين من فيما تقدم من حديث أيب بكر رضي هللا عنه : "  النصوص ، فقد قال النيب 
يف كل مخس وعشرين " ، فقوله : "  يف كل مخس وعشرين من اإلبل بنت خماض" ، وقال : "  اإلبل الغنم
 " . بلويف كل ست وثالثني من اإل" ، "  من اإلبل

لكن أثر عمر رضي هللا عنه دال على ما ذهب إليه اجلمهور من مراعاة العدالة فيما جيب إخراجه وعلى ذلك 
على الغالب لندرة كون النصاب كله ذكوراً ؛ ولألدلة الدالة على أن الزكاة جتب يف عني املال  فالنصوص بناًء 

 .چڱ  ڱ  ڱ  ڱچ   كما تقدم كقوله تعاىل:

 إذن : الواجب يف املخرج يف هبيمة األنعام أن تكون أنثى إال يف ثالث مسائل :
 إذا مل جيد بنت خماض فإنه جيزئه أن خيرج مكاهنا ابن لبون ذكر . – 1
 يف كل ثالثني من البقر جتزئ األنثى . – 2
 إذا كان النصاب كله ذكوراً .  – 3

 
 
 
 فصل

 وجيب يف أربعني من الغنم شاة [ :  قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ]
إذا ملك أربعني من الغنم ، فقد مت النصاب الزكوي فيها ، فيجب عليه أن خيرج شاة ، وما دون األربعني َشنق 

 ال زكاة فيه . 
 قال: ] ويف مائة وإحدى وعشرين شااتن [ :

 فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ، ففيها شااتن 
 ، ثالث شياه ، مث يف كل مائة شاة [ : قال: ] ويف مائتني وواحدة 

 فإذا كان عنده أربعمائة شاة ، فعليه أربع شياه ، وإذا كان عنده مخسمائة شاة فعليه مخس شياه وهكذا . 
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ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل ودليل هذا حديث أيب بكر رضي هللا عنه ، وفيه : " 
ادت على عشرين ومائة إىل مائتني ففيها شااتن ، فإذا زادت على مائتني عشرين ومائة شاٍة شاة ، فإذا ز 

" . فهذه صدقة الغنم ، وجيب يف الشاة أن تكون جمزئة   إىل ثالمثائة ففيها ثالث شياه ، مث يف كل مائة شاة
 كاألضحية وإن تكون أنثى .

كون الغنم معزاً وضأانً ، واإلبل خباتياً وإذا كان النصاب الزكوي من اإلبل أو البقر أو الغنم من نوعني ، كأن ت
وعراابً ، والبقر بقراً وجواميساً ، فإنه خيرج من أحد النوعني ، والختالف القيمة يف النوعني ، فإن هذا املخرج 

 يكون بقدر قيمة املالني ، وكذا إذا كان املال مساانً ومهازيالً.
رايل ، وعنده عشرون معزاً مثن الواحدة ثالمثائة رايل ،  مثال ذلك : عنده عشرون شاة ، والشاة مثنها مخسمائة

 فيخرج شاة أو معزاً قيمتها أربعمائة رايل . 
 :  قال : ] واخللطة تصُي املالني كالواحد [قال : ] واخللطة تصُي املالني كالواحد [

 اخلخلطة يف هبيمة األنعام وغريها : 
 خخلطة أوصاف .  -2خخلطة أعيان   ،   -1

متميز عن مال اآلخر ، بل نصيب كل واحٍد منهما  خلطة األعيان : أن يكون مال كل واحد منهما غري
 مشاعاً، كأن يكون هلما مائة شاة ، هذا له النصف وهذا له النصف ، أو هذا له الثلث وهذا له الثلثان . 

أما خلطة األوصاف : فيتميز فيها ما لكل واحد منهما عن اآلخر ، فشياه هذا معروفة وشياه اآلخر معروفة ، 
  املراح وغريه مما تثبت به اخللطة ، واخللطة تصري املالني ماالً واحداً بشرطني : لكنها خمتلطة ، يف

ًً ديناً يستغرق  الشرط األول : أن يكون كل واحد من اخلليطني أهاًل للزكاة ، فإذا كان أحدمها كافراً أو مدينَا
 ما يف يده مل يكن للخلطة أثر . 

 مٌل حبيث مل يثبت ألحدهم حكم االنفراد يف شيء من احلول .الشرط الثاين : أن أييت على اخللطة حوٌل كا
 ويشرتط يف أتثري خلطة األوصاف عند احلنابلة ستة شروط : 

 الشرط األول : أن يكون َمْسرحها واحداً ، أي مكان اجتماعها لتذهب إىل املرعى .
 الشرط الثاين : أن يكون مرعاها واحداً ، وهو موضع الرعي ووقته . 

 ط أن يكون الراعي واحداً كما يف " املنتهى " وهو شرط يف " اإلقناع " ، وهو األظهر عند الشافعية .وال يشرت 
 الشرط الثالث : أن يكون مخراحها واحداً ، وهو املوضع الذي تبيت فيه . 

خلطة الشرط الرابع : أن يكون الفحل الذي يطرقها واحداً ، فإن متيز مال كل واحد منهما بفحل فال أتثري لل
 هنا إالأن يكوان نوعني خمتلفني ، كالضأن واملعز فال يضر اختالف الفحل للضرورة . 
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 الشرط اخلامس : أن يكون حَمْلبها واحداً ، يعين املوضع الذي حتلب فيه ، وليس املقصود اإلانء . 
ع خشية الصدقة وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمويف حديث أيب بكر رضي هللا عنه يف البخاري : " 

" ، والنظر يدل على هذا ، فإن الزكاة متعلقة ابملال  ، وما كان من خليطني ، فإهنما يرتاجعان بينهما ابلسوية
ولذا وجبت على الصيب واجملنون ، وحيث كانت اخللطة فيصري املاالن ماالً واحداً ، فلو كان لزيد عشرون شاة 

 ولعمرو عشرون 
 فعليهما الزكاة .وكاان خليطني على ما تقدم 

، ألن الشرع أطلق ، فقال : "  أظهروقال صاحب الفروع : " ويتوجه أن ينظر يف اخلخلطة إىل العرف " ، وهو 
 ، فريجع يف ذلك إىل العرف ، وهللا أعلم .  وما كان من خليطني "

على اخلليطني فأكثر بقدر  وأما خلطة األعيان فتأثري اخلخلطة فيها ظاهر جداً ألهنا كاملال الواحد ويوزع الواجب
 املال . 

مثال هذا : إذا كان املال قدره أربعون شاة ، ألحدمها شاة ، ولآلخر تسع وثالثون شاة ، فأخذت شاة مثنها 
 أربعمائة رايل ، فالواجب على صاحب الشاة عشر رايالت ، وهكذا . 

ويف غريها ، كعروض التجارة ، واحلبوب  واختلف أهل العلم هل أتثري اخللطة خاص ببهيمة األنعام أم عام فيها
 والثمار وغريها مما تقع به اخللطة ؟ قوالن ألهل العلم : 

القول األول وهو مذهب اجلمهور ، وهو املشهور عند احلنابلة : أن اخللطة ال أتثري هلا إال يف هبيمة األنعام ، 
فال جتب الزكاة ، وإذا اشرتكا يف مزرعة  فلو أن لرجلني عروض جتارة وكان نصيب كل واحٍد منهما دون النصاب

 ، فلكل واحد منهم نصيبه ، فيخرج الزكاة منه إن بلغ نصاابً . 
قالوا : ألن النص إمنا ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف خلطة املواشي ، وأما غريها فلم يرد فيه عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم نص .
مام أمحد : أن للخلطة أتثرياً يف غري املاشية يف خلطة األعيان واألوصاف، وهو القول الثاين : وهو رواية عن اإل

 ؛ للقياس ؛ وألن الزكاة متعلقة ابملال ، ولذا جتب يف مال الصيب واجملنون .أظهر مذهب الشافعية وهذا القول 
 أم ال؟  ويدل على هذا أن السعاة مل يكونوا يستفصلون من أصحاب احلبوب والثمار ،هل فيها خلطة

 مع كثرة وقوع اخللطة فيها ، وهللا أعلم . 
ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية :   وحيرم فعل ذلك فراراً من الزكاة حلديث : " مسألة 
 " .الصدقة
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فإذا كان هذا ميلك أربعني شاة ، وهذا ميلك أربعني شاة ، وهذا ميلك أربعني شاة ، فمجموعها مائة وعشرون 
ال جيب فيها إال شاة واحدة ، وإذا كانت متفرقة فيجب يف كل واحدٍة منها شاة ، فيكون الواجب ثالث شاًة 

 شياه ، فال جيوز تفريقها خشية الصدقة . 
وكذلك يف تفريق املال ، فمثالً : الواجب يف مائتني وعشر من الغنم ثالث شياه ، فإذا فرقت ، هذا له مائة 

فال جيب على كل واحد إال شاة فهذا ال جيوز ؛ ألنه حيلة على احملرم وقد ومخس شياه ، واآلخر كذلك ، 
 جاءت الشريعة إببطال احليل وحترميها كما تقدم .

 :  وهل جتمع سائمة الرجل الواحد إن كانت متفرقًة فوق مسافة قصر ؟  مسألة
عضها إىل بعض ، واستدلوا بقوله : املشهور عند احلنابلة ، وهو رواية عن اإلمام أمحد : أهنا ال جتمع وال يضم ب

 " .  ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة" 
وعن اإلمام أمحد ، وهو مذهب مجاهري العلماء : أهنا جتمع ويضم بعضها إىل بعض ؛ ألن املالك واحد 

 وعمومات األدلة تدل على ذلك واختاره أبو اخلطاب واملوفق . 
" ، فإن هذا مع تعدد املالك،فال جيمع وال يفرق ال يفرق بني جمتمع و ع بني متفرقال جيموأما حديث : " 

الصدقة ويدل على هذا : اإلمجاع على أن سائمة الرجل الواحد جيمع بينها إذا كانت متفرقًة دون مسافة خشية 
 قصر واحلديث عام يف املسألتني .

  ابب زكاة احلبوب والثمار

 .چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  چ : قال تعاىل

 قال املؤلف : ] جتب يف احلبوب كلها ولو مل تكن قواتً [ : 
 القوت : هو ما تقوم به بنية اآلدمي دون ما يطعمه اآلدمي أتدماً وتنعماً ، مثاله لشعري واحلنطة واألرز وغريها . 

 حلبة السوداء والرتمس وغريها .قوله : " لو مل تكن قواتً " : كحب الرشاد وا
فاحلبوب كلها جتب فيها الزكاة سواء كانت مما يقتات كالقمح واألرز والشعري أو كانت مما ال يقتات وال يطعم  

 كاحلبة السوداء .
فيما سقت قال : "  هذا هو املشهور عند احلنابلة ، واستدلوا مبا روى البخاري يف صحيحه أن النيب 

فيما سقت ، والشاهد قوله : "   " و كان عثريً العشر ، وفيما سقي ابلنضح نصف العشرالسماء والعيون أ
 قالوا وهذا عام فتدخل فيه احلبوب كلها أبنواعها ، سواء كانت مطعومة أو غري مطعومة ."، السماء
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 قال : ] ويف كل مثر يكال أو يدخر [ : 
 وها ويدخر أي ييبس فيبقى .أي يف كل حب ومثر يكال أي يقاس ابلكيل أي األصبع وحن

ليس فيما دون مخسة يف الصحيحني من حديث أيب سعيد رضي هللا عنه : "  ودليل اعتبار الكيل ، قوله 
" ، فدل على اعتبار  ليس فيما دون مخسة أوسه، والشاهد قوله : "  " أوسه من متر وال حب صدقة
 التوسيق أي الكيل ، فالكيل 

 كيالً من احلبوب أو الثمار ، فإنه ال زكاة فيه .معترب فيه ، فما مل يكن م
واملكيل ما قدر ابلصاع وال زكاة يف اخلضروات والفواكه ؛ ألهنا موزونة ، وهذه هي سنة النيب صلى هللا عليه 

وسلم وخلفائه من بعده ، فلم ينقل أهنم كانوا أيخذون من اخلضروات والفواكه الصدقة مع دواعي النقل ،وما 
، فاحلديث فيه احلسن   " ليس يف اخلضروات صدقةذي من أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : " رواه الرتم

بن عخمارة ، وهو ضعيف جداً ، قال الرتمذي : " ال يصح يف هذا الباب شيء ، والعمل عليه عند أهل العلم " 
 . 
 فيما سقت السماءيث " وذهب األحناف : إىل وجوب الصدقة فيها ، واستدلوا بعمومات األدلة ، كحد -

الفعلية املتقدم ذكرها  .. " ، واخلضروات والفواكه قد سقتها السماء ، لكن هذا ضعيف ؛ ألن سنة النيب 
وما جرى عليه عمل املسلمني يف املدينة ، واإلمام مالك من القائلني هبذا ، فهي السنة اليت كانت يف املدينة 

دقة ، كما أن الدواعي متوفرة على نقل ذلك لو ثبت ، وألن الزكاة إمنا أهنا ال تؤخذ فيها الصالنبوية وغريها 
جتب يف املدخر وهو الذي يبقى فتكمل به النعمة وهذا غري موجود يف اخلضروات والفواكه ،وكوهنا يف هذا 

 الوقت تثلج فتبقى فهذا على خالف األصل فيها كما أن يف تثليجه مؤونة كبرية . 
بيهقي والدارقطين واحلديث حسن أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملعاذ بن جبل ويف مستدرك احلاكم وال

ال أتخذوا الصدقة إال من هذه األصناح : الشعُي واحلنطة والزبيب وملوسى األشعري رضي هللا عنهما : " 
 ". وحنوه عن معاذ يف مسند أمحد  والتمر

 . فإذن الشرط األول : أن تكون مكيلة أي ابلصاع وحنوه 
الشرط الثاين : أن تكون مدخرة ، واملدخر هو ما ييبس فيبقى ، كاحلبوب والزبيب والتمر ، فإهنا تزول رطوبتها 

 وتكون ايبسة ، فتبقى مدة طويلة فتكمل فيها النعمة ، والفواكه واخلضروات ليست مما يدخر يف األصل .
 واختلف يف االقتيات ، هل يشرتط أم ال ؟ 

يشرتط كما تقدم ، ولذا قال املؤلف هنا : " ولو مل تكن قواتً " ، فعلى ذلك : كل ما يكال  فقال احلنابلة : ال
 ويدخر وإن مل يكن مطعوماً ، فإن الزكاة جتب فيه .
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" ال أتخذوا الصدقة وقال الشافعية واملالكية : يشرتط االقتيات ؛ وذلك ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : 
 وذكر الشعري واحلنطة والزبيب والتمر ، وكلها مما يقتات أي مما يطعم .  " ، إالمن هذه األصناح

 وعن أمحد أنه ال زكاة إال يف هذه األصناف األربعة.
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريً العشر ، والراجح مذهب احلنابلة لعمومات األدلة كحديث : " 

اه احلاكم واستدل به الشافعية حديث حسن وقد " ، واحلديث الذي رو  وما سقي ابلنضح فنصف العشر
ضعفه بعض أهل العلم لكن األخذ بعمومات األحاديث الصحاح يف هذا الباب أوىل لقوهتا وثبوهتا يف 

 الصحيح .
 واملذهب أهنا ال جتب يف العناب، والزيتون، والتني، واملشمش.

  التني ألنه يدخر كالتمر.وقال يف " اإلقناع " إن األظهر وجوهبا واختاره شيخ اإلسالم يف
 قلت: ومثله الزيتون ، والتني، واملشمش فإهنا تدخر.

 وأما العناب فالقول الثاين يف املذهب أهنا جتب واستظهره يف الفروع.
واملذهب أن اجلو ال جتب فيه الزكاة ألنه معدود، وعلى ما تقدم من إن الشرط هو االدخار، فالراجح وجوب 

 ار شيخ اإلسالم .الزكاة فيه، وهو اختي
واختار ابن عقيل وهو رواية عن أمحد: أنه جتب يف القطن، وهو قوي، قال يف " اإلنصاف ": والكتان   

كالقطن أي: إن وجبت يف القطن والزعفران جتب يف قول املذهب خالفاً للمشهور، وهو رواية عن أمحد 
 واختيار ابن عقيل.

 ". والورس مبنزلة الزعفران كما يف " اإلنصاف 
 والصحيح وجوب الزكاة فيها أي: القطن، والكتان، والزعفران، والورس ألهنا تدخر.

ومثله كذلك وهو قول املذهب كل ورق مقصود  كورق السدر واخلطمي، واآلس، واحلناء، والنيل، والعصفر 
 وحنو ذلك، فإهنا كلها تكال وتدخر.

األرض هو اإلدخار فقط لوجود املعىن املناسب ورجح شيخ اإلسالم أن املعترب لوجوب زكاة يف اخلارج من 
فإنه تقدير حمض وكذلك العد وإمنا اعترب الكيل والوزن يف الربوايت ألجل  إلجياب الزكاة ، خبالف الكيل

 التماثل املعترب فيها وهو غري معترب هنا وما ذكره رمحه هللا هو الراجح .
 ألهنا تدخر واحلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.والعنب الذي ال يزبب األظهر عدم وجوب الزكاة فيها 

 قال : ] ويعترب بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي [ : 
 الرطل : بكسر الراء وفتحها وهو ما يساوي اثنيت عشرة أوقية ، واألوقية : تزن أربعني درمها . 
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فيما دون مخسة أوسه من متر  ليسوهو مخسة أوسق ، لقوله : "  وهو يساوي النصاب الوارد عن النيب 
 " ، والوْسق :يساوي ستني صاعاً نبوايً،فعلى ذلك:النصاب ثالمثائة صاع نبوي.  وال حب صدقة

والصاع النبوي يساوي ابلكيلو جرام : كيلوين وأربعني جراماً من الربكما قدره شيخنا الشيخ حممد رمحه هللا، 
لو جرام ، وقدره بعض الباحثني بستمائة وثالثة ومخسني  فعلى ذلك : النصاب يساوي ستمائة واثين عشر كي

 كياًل. 
وهم عند القياس نظروا إىل الرب املتوسط ؛ ألن منها الثقيل كاحلنطة والعدس ومنها اخلفيف كالشعري والذرة 
ومنها املتوسط ، والوْسق: يساوي ستني صاعاً نبوايً وقد أمجع الفقهاء على أن النصاب يف احلبوب والثمار 

: مع اعتبار النصاب ابلكيل نقلوا ذلك إىل الوزن لتضبط  -كما قال املوفق   -ثالمثائة صاع لكن الفقهاء 
 وحتفظ وتنقل . 

 قال : ] وتضم مثرة العام الواحد بعضها إىل بعض يف تكميل النصاب [ :
 أي تضم أنواع اجلنس يف تكميل النصاب لعموم احلديث . 

د بدا صالح نوع يف أول الشهر ، وهو دون النصاب،وبدا صالح النوع فعلى ذلك:لو كان عنده رخيل ، ق
يف آخر الشهر ، وبه كمل النصاب ، فإن الزكاة جتب عليه ولو كان مما حيمل يف السنة محلني ، أو تعدد اآلخر 

 . البلد فلو كان له بستان يف حائل مثره دون النصاب وبستان يف القصيم يكمل به النصاب وجبت عليه الزكاة
 قال : ] ال جنس إىل آخر [ : 

فال يضم اجلنس إىل غريه ، فال يضم بر لشعري وال متر لزبيب يف تكميل النصاب وهو مذهب مجهور العلماء 
 قياساً على املواشي ، وأما األنواع كالسكري واحللوة والربحي من التمر فإهنا تضم ألهنا جنس واحد .

 له وقت وجوب الزكاة [ :  قال : ] ويعترب أن يكون النصاب مملوكاً 
ينغمز ، وبدا صالح  وهو بدو الصالح يف الثمر واشتداد احلب يف الزرع ، فإذا اشتد احلب حبيث إذا غمزته ال

 . چڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ    چ  الثمر أبن حيمر أو يصفر فإن الزكاة جتب ؛ لقوله تعاىل :

صالح الثمر،فإن الزكاة جتب على البائع ؛ ألن الزكاة قد تعلقت بذمته قبل فإن ابعه وقد اشتد احلب أو بدا 
ولو ورث من أبيه زرعًا وقد اشتد حبه ، فإن الزكاة ال جتب عليه وإمنا جتب على املورِّث ، فتؤخذ من البيع ، 
 تركته . 

 أو وهبه رجل زرعاً وقد اشتد حبه ، فإن الزكاة جتب على الواهب .
 فيما يكتسبه الّلّقاط [ :  قال : ] فال جتب
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 " اللقاط " : هو الذي يتبع املزارع ويلقط املتساقط منها .
 فإذا مجع نصاابً من التمر أو نصاابً من الزرع فإن الزكاة ال جتب عليه ؛ ألنه قد ملكه بعد وقت وجوب الزكاة.

 قال : ] أو أيخذه  صاده [ : 
ذ منه على ذلك طناً من القمح مثاًل، فال جتب الزكاة عليه ؛ رجل اتفق مع صاحب الزرع أن حيصد له وأن أيخ

 ألنه مل ميلكه وقت وجوب الزكاة. 
 قال : ] وال فيما جيتنيه من املباح كالبطم [ : 

الَبطم : شجر ينبت يف البالد الشامية من فصيلة الفستق ، جيتىن من املباح فليس مما يزرعه اآلدمي ، والزكاة إمنا 
 وهذا مباح فال جتب فيه الزكاة .  جتب يف اململوك

 قال : ] وال الزىعبل [ : 
وهو شعري اجلبل ، فإذا مجع من شعري اجلبل ما يساوي نصاابً فال زكاة فيه ألنه من املباحات وليس مما زرعه 

 اآلدمي 
 قال : ] وِبْزُر ُقطُوان [ : 

لرمحن بن سعدي رمحه هللا أنه الرِّْبلة ذكر شيخنا الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا عن شيخه الشيخ عبد ا
 املشهورة من أعشاب الرب وكذا قال الشيخ بن قاسم رمحه هللا يف حاشيته . 

 قال : ] ولو نبت يف أرضه [ : 
 ألن ما ينبت يف أرضه من فعل هللا ليس ملكاً له ؛ ألنه من الكأل لكنه أحق به من غريه .

 فصل
  صدقة احلبوب والثمار ومسائل أخرى . هذا الفصل يف القدر الواجب إخراجه يف

 قال : ] جيب ُعْشٌر فيما ُسقي بال مؤنة [ : 
أبن يسقى من مياه األمطار أو األهنار أو العيون أو كان بْعالً يعثر على املاء جبذوره ، فإن هذا الزرع والشجر 

ري يف صحيحه وقد تقدم : " فيما رواه البخا ال مؤنة فيه ، أي ال كلفة فيه ، فيجب فيه العشر ؛ لقوله 
"  بعالً وقوله "   " أو كان بعالً ففيه العشر" ، وعند أيب داود : "  فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريً 

 أي حيصل على املاء جبذوره ويتغذى . 
ي هذا ال والكلفة اليت جيدها املزارع من تفجري املاء وحفر األرض لنقل مياه األهنار إىل أرضه ، وحفر السواق

أتثري له يف هذه املسألة ، فهو من جنس حرث األرض ، فتصريف املياه حبفر األرض وإصالحها جلراين املاء 
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من موضع إىل موضع يف املزرعة ويف البستان وأيضا جراين املاء من النهر أو العني إىل بستانه ، هذه كلفة ال 
 الكلفة ال تتكرر مع األعوام .أتثري هلا هنا ؛ ألهنا من جنس حرث األرض ؛ وألن هذه 

 قال : ] ونصفه معها [ : 
أي نصفه مع املؤنة ، املؤنة هي : الكلفة يف إخراج املاء من األرض أو رفعه إليها كأن يكون النهر منخفضاً   

ع عن بستانه ، فيحتاج إىل آالت أو نواضح لرفع املاء من النهر أو من العيون إىل أرضه ، أو كانت آابراً ، فيض
املكائن وتوابعها الستخراج املاء ، فاملؤنة : الكلفة اليت جيدها املزارع يف إخراج املياه أو يف رفعها، ودليله قوله 

 " :وما سقي ابلنضح ففيه نصف العشر  ." 
 قال : ] وثالثة أرابعه هبما [ : 

ؤنة ويف الشتاء يسقى من أي فيما يخسقى مبؤنة نصف السنة وبال مؤنة نصفها ، كأن يكون يف الصيف يسقي مب
األمطار ، واالعتبار هنا ابملدة وهو املذهب ؛ ألن كل واحد منهما لو وجد يف مجيع السنة ألوجب مقتضاه 

 فإذا وجد نصفه أوجب نصفه .
 

 قال : ] فإن تفاوات فبأكثرمها نفعاً [ : 
ار أبكثرمها نفعًا ومنوًا ، فإذا كان إن تفاوات أي السقي مبؤنة وبغريها أبن سقى أحدمها أكثر من اآلخر فاالعتب

انتفاعه ابلسقي بغري مؤنة أكثر من انتفاعه بسقيه مبؤنة ، فيجب العشر ، وإذا كان انتفاعه مبؤنة وكلفة أكثر 
 من انتفاعه بال مؤنة ، فالواجب عليه نصف العشر .

 يعتربوا املدة. هذا هو املشهور عند احلنابلة ألن عدد السقي يشق فاعتربوا األكثر وكذلك مل 
وقال الشافعية ، وهو قول ابن حامد من احلنابلة : جيب ابلقسط قياساً على ما إذا تساواي ، فكما أهنما إذا  -

 تساواي حكمنا ابلقسط ولذا أوجبنا عليه ثالثة أرابع العشر ، فكذلك إذا تفاوات ، حكمنا ابلقسط . 
منوه ، وسقيه بال مؤنة يقابل الثلثني ، فيجب عليه يف الثلث مثال هذا : إذا كان سقيه مبؤنة يقابل ثلث نفعه و 

ثلث نصف العشر ، وهو سدس العشر ، ويف اآلخر جيب عليه ثلثا  -جيب عليه  -الذي قد سقي مبؤنة 
العشر ، وهو أربعة أسداسه ، فعلى ذلك : جيب عليه مخسة أسداس العشر وهكذا ، وهذا يشق ، ولذا 

 فاألظهر هو املذهب.
 ] ومع اجلهل العشر [ :  قال :

إذا تفاوات وجهل فهو ال يدري هل السقي مبؤنة أكثر نفعا ومنواً من السقي بال مؤنة أم العكس ، فهو ال يدري 
 أكثر نفعاً ، قالوا : فيجب عليه العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقني . أيهما 

http://www.al-zad.co/
http://www.al-zad.co/


 

 
 

 

 هـ1434تاريخ اإلضافة / ربيع األول / 

 

  ( زكاةكتاب النع  ) شرح زاد المستق

 هـ1429

 

 

 هللا  ةة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظلفضيل

30 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m  
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

األظهر، وهو مذهب  وهذا هو شر لتقابلهما،وقال صاحب " الفروع " : ويتوجه احتمال : فيه ثالثة أرابع الع
 الشافعية، وأن الواجب فيه ثالثة أرابع العشر كما لو تساواي .

 قال : ] وإذا اشتد احلب وبدا صالح الثمر وجبت الزكاة [ : 
 وتقدم وهو قول اجلمهور . 

 قال : ] وال يستقر الوجوب إال جبعلها يف البذرْيدر [ : 
ي جتمع فيه الثمار واحلبوب ، أما احلبوب فلتصفيتها وإزالة القشر عنها ، وأما الثمار البَاْيدر : هو املوضع الذ

فلتجفيفها لتذهب عنها الرطوبة كالرطب ، ليكون متراً ، والعنب ليكون زبيباً ، فإذا وضعت يف البيدر فتستقر 
بد يكون ابحلجاز، واجلوجان يكون يف الشام والشرق، واجلريف يكون مبصر والعراق، واملر  البذرْيدرالزكاة يف الذمة 

 ابلبصرة.
 
 
 ] فإن تلفت قبله بغُي تعد منه سقطت [ :  

إن تلفت قبل وضعها يف البيدر بغري تعد منه وال تفريط ، فإهنا تسقط عنه ؛ ألهنا مل تستقر بعد يف ذمته فهي 
يف ذمته ، فإذا تلف ، ولو كان يف حكم ما مل تثبت عليه اليد ، أما إذا وضعه يف البيدر ، فقد استقرت الزكاة 

هذا التلف بغري تعد منه وال تفريط ، فإن الزكاة جتب هذا هو املشهور يف املذهب وتقدم أن الراجح : أنه ال 
يضمن الزكاة إال مع التعدي أوالتفريط وأهنا عنده كاألمانة، ويلزم إخراج احلب مصفى ، والثمر ايبساً ال رطباً، 

 يف هذا. وال خالف بني أهل العلم
يؤتى ابلتمر عند ِصرام  صلى هللا عليه وسلمكان النيب   يف صحيح البخاري ويدل عليه حديث أيب هريرة 

فيجيء هذا بتمره وهذا من متره ، حىت يصُي عنده كرْوماً من متر ، فجعل  – أي عند جداده –النخل 
رة فجعلها يف فيه ، فنظر إليه احلسن واحلسني رضي هللا عنهما يلعبان بذلك التمر ، فأخذ أحدمها مت

 (فأخرجها من فيه ، فقال : ) أما علمت أن آل حممد ال أيكلون الصدقة صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

" أمر النيب :  -وسعيد مل يسمع من عتاب ، فهذا انقطاع يسري  -،وحديث عتّاب بن أسيد رضي هللا عنه 
 ".ص النخل ، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل متراً أن ُُيرص العنب كما ُير  صلى هللا عليه وسلم

 وقال بعض احلنابلة: جيزي إخراجه رطباً فيما ال يثمر وال يزبب واختاره شيخنا وهو الصواب.
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 قال : ] وجيب العشر على مستأجر األرض دون مالكها [ : 
فزرعها أو غرس فيها رخياًل ، فاألرض  ألن املستأجر هو مالك احلب والثمر فإذا استأجر زيد من عمرو أرضاً 

ليست ملكًا له ، لكنه ميلك الثمر واحلب والزكاة متعلقة ابملال فوجبت الزكاة على املستأجر وهذا ابتفاق 
 العلماء .

 وعلى ذلك فيجتمع يف األرض اخلراجيه العشر لتعلقه ابلغلة واخلراج لتعلقه ابلرقبة.
 مسائل يف اخلرص : 

 لغة : احلزر والتخمني .واخلرص هو يف ال
 ويف االصطالح : أن حيصي عارف ما على شجر النخيل واألعناب من الثمر مث يقدره متراً وزبيباً .

فيأيت اخلارص إىل بستان النخيل أو إىل بستان العنب ويقدر ما يف األشجار من الثمار ، مث يقدر ما جييء به 
 هذا الثمر من زبيب أو متر . 

ني ، فرب املال ميلك ابخلرص التصرف يف رخيله وعنبه مبا شاء ويضمن قدر الزكاة . والعامل وفيه مصلحة للطرف
 على الزكاة يعرف احلق الواجب فيطالب به .

ويشرتط أن يكون اخلارص مسلماً أميناً خرياً غري متهم، ويكفي خارص واحد وهو املذهب، وأجرة اخلارص 
 على رب الثمر ألنه ملصلحته.

يف تبوك ، فلما  صلى هللا عليه وسلمغزوان مع النيب قال : "  عن أيب محيد الساعدي  ويف الصحيحني
عشرة  : " اخرصوا " فخرص النيب  جاء مرران بوادي القرى فإذا امرأة يف حديقة هلا ، فقال النيب 

 " فهذا يف خرص النخيل  أوسه
عن سعيد بن املسيب عن عّتاب بن أسيد  وأما يف خرص العنب ، فقد روى اخلمسة إبسناد فيه انقطاع يسري

أن  صلى هللا عليه وسلم" أمر النيب :  -وسعيد مل يسمع من عتاب ، فهذا انقطاع يسري  -رضي هللا عنه 
 " . ُُيرص العنب كما ُيرص النخل ، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل متراً 

 شهد له قياس العنب على النخيل .ومراسيل سعيد بن املسيب عند أهل العلم صحيحة ، وي
 واجلمهور على أنه ال خيرص غري النخيل والعنب . 

 وأما احلبوب ، فإنه ال يشرع فيها اخلرص وال فائدة منه ، وال يقاس على العنب والتمر ألنه ليس مبعنامها . 
ساعي مقداره عشرة إذا اختلف الساعي " اخلارص " وصاحب الثمر يف اخلرص ، فإذا كان َخْرص المسألة :   

أوسق ، وادعى صاحب الثمر أهنا تسعة أوسق بعد اجلداد وأنه مل حيصل بيده إال كذا ، قخبِّل قوله بال ميني ؛ 
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فالناس ال يستحلفون يف صدقاهتم ، فهي حق هلل عز وجل ، واليمني إمنا شرعت يف حقوق اآلدميني ، هذا إن  
 س .كان قوله حمتمالً أبن ادعى خطأ حمتمالً كالسد

وإن كان غري حمتمل كالنصف والثلث ، مل يقبل كأن يكون َخْرص الساعي مخسة أوسق وادعى صاحب الثمر 
أهناوسق واحد والساعي من أهل اخلربة ، فإن هذا احتمال بعيد ويتبني به كذب صاحب الثمر ، فال يقبل 

 قوله. 
سق مثالً ، فإنه يرتك له الثلث أو الربع ، ويرتك لصاحب الثمر الثلث أو الربع ، فإن خرص عشرة أو مسذألة :   
 وهو ثالثة 

 أوسق وثلث أو الربع وهو وسقان ونصف ، ليأكل ويهدي .
والتخيري بني الثلث والربع ليس للتشهي وإمنا حبسب املصلحة فيجتهد الساعي ، فإذا رآه من الناس الذين تكثر 

 هو املشهور يف مذهب أمحد وهو قول إسحاق .  هداايهم وهم كثري أيضاً قدر الثلث وإال قدر الربع ، هذا
إذا خرصتم فخذوا  " أمران النيب قال :  واستدلوا مبا رواه اخلمسة إال ابن ماجه عن سهل بن أيب َحْثمة 

 " . ودعوا الثلث ، فإن مل تدعوا الثلث فدعوا الربع
عبيد القاسم بن سالم يف كتاب وفيه جهالة التابعي الراوي عن سهل بن أيب َحْثمة ، وله شاهد عند أيب 

مكحول مرسالً ، وثبت يف مصنف بن أيب شيبة إبسناد صحيح : أن عمر بن اخلطاب رضي هللا األموال عن 
" إذا أتيت أهل البيت يف حائطهم فال عنه كان يبعث ابن أيب َحْثمة رضي هللا عنه خارصاً ، ويقول له : 

 أتخذ منهم قدر ما أيكلون". 
لماء فإهنم مل يروا ذلك ، وقالوا : ال يرتك ألهل البيت شيء ؛ لعموم األدلة اليت تقدم ذكرها ،  وأما مجهور الع

[ قالوا: فدل هذا على أن من بلغ ماله مخسة أوسق فتجب عليه  ليس فيما دون مخسة أوسه]  كقوله :
 الزكاة .

 والراجح ما ذهب إليه احلنابلة ، فإن أدلتهم خمصصة . 
أنه: يرتك هلم بقدر ما حيتاجون -نبلي إىل قول يف قدر ما يرتك هلم هو فيما يظهر يل أصح وذهب ابن عقيل احل

 إليه ألكلهم وهلديتهم ابملعروف سواء كان ربعاً أو ثلثاً أو أقل من ذلك ولو كان عخْشراً . 
رها . وقول وهذا أمر ظاهر ، فإن بعض الناس ميلك بساتني كثرية ال ال يهدي وال أيكل عشرها أو أقل من عش

إذا أتيت أهل البيت يف حائطهم فال أتخذ منهم قدر ما املتقدم يدل على هذا ، فإنه قال : "  عمر 
" فلم يقدره ابلربع والثلث ، وألن األصل وجوب الزكاة يف املال وحيمل تقدير الثلث والربع على  أيكلون

 البساتني الصغرية.
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مل به النصاب واختار اجملد أنه حيتسب به من النصاب فيكمل به واملذهب أن هذا القدر املرتوك لألكل ال يك
 مث أيخذ زكاة الباقي سواه، واملذهب أظهر ألن هذا املرتوك هلم ال يدخر فلم جتب فيه الزكاة.

 فإن مل أييت اخلارص فلرب املال األكل بقدر ذلك وال حيتسب عليه وهو املذهب.
  العسل مئة وستني رطالً عراقياً ففيه عشره [ :قال : ] وإذا أخذ من ِمْلكه أو مواٍت من 

 هنا يف زكاة العسل . 
ومجهور العلماءمل يروا وجوب الزكاة يف العسل ، قالوا : ألن األصل هو عدم وجوب الزكاة ، قالوا : وال دليل 

 يف هذا الباب .  على وجوهبا ، ومل يصح حديث عن النيب 
 ، وهو قول األحناف ، قال الرتمذي : " وهو قول أكثر أهل العلم " . وقال احلنابلة بوجوب الزكاة يف العسل 

أنه أخذ يف يف سنن أيب داود وغريه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : "  ملا ثبت عن النيب 
 ، واحلديث حسن ، وأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحاديث حسان .  " زكاة العسل العشر

" لكن  : أخذ يف زكاة العسل يف كل عشرة أفرق فرقًا واحداً نف عبدالرزاق أن عمر قالوا : ويف مص
إسناده منقطع واحتج به أمحد ، ورواه سعيد كما يف املغين ، قال ابن القيم: " ورأوا أن هذه اآلاثر يقوي بعضها 

 بعضاً ، وقد تعددت خمارجها واختلفت طرقها ، ومرَسلخها يخعضد مبسندها " .
 الراجح : أن الزكاة جتب يف العسل كما هو مذهب احلنابلة .ولذا ف

وقول املؤلف : " إذا أخذ من ملكه أو موات " أي من أرض مملوكة له أو من موات كرؤوس اجلبال أو من 
 غريه وهو املذهب ؛ ألن العسل ال ميلك مبلك األرض بل هو تبع للنحل .ملك 

 عراقيا [ :  قال : ] مئة وستني رطالً 
وي ثالثني  صاعاً نبوايً ، والصاع كيلوان وأربعون جراماً ، كما تقدم ويساوي واحداً وستني كيالً وماتني وتسا

 جرام أي: حنو اثنني وستني كياًل، هذا هو املشهور يف مذهب احلنابلة . 
 جح . وقيل : إن نصاب العسل ألف رطل عراقي ، وقدَّمه املوفق يف الكايف واحتمله يف املغين ، وهو األر 

أما دليل احلنابلة : فهو ما تقدم من أثر عمر ، فقد أخذ عمر من كل عشرة أفرق فَرقاً واحداً ، والفرق يساوي 
ثالثة آصع ، فعلى ذلك : من كل ثالثني صاعًا ثالثة آصع ، والثالثون صاعًا تساوي مائة وستون رطاًل كما 

 تقدم . 
 وتقدم أن هذا األثر إسناده منقطع .
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ل الثاين ، فإن دليله ما ثبت يف سنن أيب داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده املتقدم وأما القو 
( وإسناده حسن ، والقربة تساوي ماة رطل عراقي ، فعلى ذلك : العشر  ) يف كل عشر قرابت قربةقال : 

 الكيلو تقريبًا هذا هوقرب تساوي ألف رطل عراقي ، وهذا يساوي ثالمثائة واثنني ومثانني كيلو جرام ونصف 
 الراجح وأن يف كل ألف رطل عراقي الزكاة . 

" ، ويف  أخذ يف زكاة العسل العشر: " والواجب فيه العشر ، وقد تقدم هذا يف احلديث املتقدم أن النيب 
 " . فعلى ذلك : الواجب يف ألف رطل عراقي ماة رطل . يف كل عشر قرابت قربةحديث آخر : " 

 عاصرين ما يشبه العسل من املنتجات احليوانية كاللنب والبيض واحلرير قياساً على العسل .وأحلق بعض امل
 وحكى صاحب " الفروع " اإلمجاع على أهنا ال جتب يف لنب املاشية. 

 وال تتكرر زكاة املعشرات ولو بقيت سنني مامل تكن للتجارة فتقوم يف كل وتزكى .
 :  اهلية ، ففيه اخلمس [قال : ] والركاز : ما وجد من ِدفن اجل

 أي ما وجد من مدفوهنم ، من ركز الشيء إذا أخفاه وغيبه ، ومنه الرِّكز وهو الصوت اخلفي . 
والركاز ابتفاق العلماء هو ما دفنه أهل اجلاهلية ، ويعرف أنه دفن ألهل اجلاهلية بكتابة أمساء ملوكهم أو 

 صورهم . 
 وجدت عليه عالمات املسلمني ألنه يف دارهم . وكذا إن وجده يف دار حرب فهو ركاز وإن 

وإن كان قد وجده جبماعة هلم منعة فهو غنيمة وأحلق شيخ اإلسالم ابملدفون حكمًا املوجود ظاهرًا خبراب 
 جاهلي أو طريق غري مسلوك وهو كما قال . 

إن كانت يف ل : " سال عن اللقطة ، فقا ويف مسند أمحد وسنن أيب داود والنسائي إبسناد حسن أن النيب 
طريه مأيت وأرض عامرة فعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإال فلك ، فإن مل تكن يف طريه مأيت وال قرية 

 ".  عامرة ، ففيها ويف الركاز اخلمس
وفيه أنه إن وجد دفناً عليه عالمات املسلمني ومل يتمكن من معرفة أصحابه فهو لقطة يعرفه سنة مث ميلكه ، أما 

 العالمات تدل على أصحابه فهو ملك هلم . إذا كانت
وإن كان على شيء منه عالمة املسلمني كأمساء ملوكهم فلقطة وكذا إذا مل تكن عليه عالمة فله حكم اللقطة 

 أيضاً فيجري عليه حكام اللقطة اآلتية يف ابهبا إن شاء هللا.
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، متفق عليه من   " " يف الركاز اخلمس: فيجب فيه اخلمس ؛ لقوله  -وهو دفن أهل اجلاهلية  -أما الركاز 
، وهو لواجده بعد اخلمس سواء وجده يف أرض مملوكة أو غري مملوكة ؛ ألن الركاز مودع حديث أيب هريرة 

يف األرض وليس منها فال ميلك مبلك األرض ، ولو كان واجده أجرياً لغري طلبه كحفر بار أو هدم جدار وحنوه 
 كسبه ، وإن كان مستأجراً الستخراجه فهو ملن استأجره .  فوجد الركاز فهو له ألنه من

 وهل اخلمس مصرفه مصرف الزكاة أو مصرف الفيء ؟ 
 مجهور العلماء على : أن مصرفه مصرف الفيء أي يف املصاحل كما تقدم يف ابب اجلهاد . 

 وحنوها .  وقال الشافعية : مصرفه مصرف الزكاة أي يف أهل الزكاة ، وعليه فال يصرف يف املساجد
هو مذهب مجهور العلماء ، وأن مصرفه مصرف الفيء ؛ وذلك ألنه مال كافر أخخذ يف اإلسالم  والقول الراجح

، فأشبه الغنيمة ، ولذا وجب فيه اخلمس ، كما جيب يف الغنيمة ؛ وألنه ال يشرتط فيه النصاب فيجب يف قليله 
 وكثريه . 

كما يصرف الفيء، وهل لواجده أن يصرفه يف املصاحل دون   فعلى ذلك يصرفه اإلمام يف مصاحل املسلمني
 اإلمام؟ 

 قوالن ألهل العلم : 
املشهور عند احلنابلة ، وهو مذهب األحناف : أنه له ذلك أي له أن يفرقه بنفسه ، وفيه أثر عن علي رضي 

 هللا عنه يف البيهقي ، لكن إسناده ضعيف وألنه أدى احلق إىل مستحقه . 
نابلة ، وهو مذهب أيب ثور : ليس له ذلك ، بل يدفعه إىل اإلمام ، واإلمام يصرفه يف مصاحل وقال بعض احل

؛ ألن اإلمام هو الناظر يف مصاحل املسلمني ، وما دام  أقرب املسلمني ، كما يصرف الفيء . وهذا القول
 هوالناظر فيها ، فإن التصرف ال يصح إال منه . 

 يف الركاز كاملعشرات ال ينتظر به احلول بل خيرجه إذا وجده .وقد اتفق العلماء على أن الواجب 
 قال : ] يف قليله وكثُيه [ : 

ويف الركاز "  من أي نوٍع من أنواع املال ولوقلياًل اليبلغ نصاب النقدين ألن احلديث عام فقد قال النيب 
من األموال الزكوية واألنصبة إمنا فهو عام يف كل ركاز قلياًل كان أو كثريًا ؛ وألنه كما تقدم ليس  اخلمس "

 تشرع فيها .
 مل يذكر املؤلف هنا زكاة املعادن وذكرها الشارح يف هذا املوضع : 
 واملعادن : مجع معدِّن بكسر الدال من عدن أي أقام ومكث . 
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غري واملراد ابملعادن : ما خيرج من األرض من ذهب أو فضة أو زئبق أو رصاص أو حديد أو نفط أو كربيت أو 
 ذلك مما خيرج من األرض . 

ومجاهري العلماء على وجوب الزكاة يف املعادن وإن كان  بينهم خالف يف أنواع املعادن اليت جتب فيها الزكاة ، 
 لكنهم جممعون على أصل هذه املسألة ، وأن الزكاة اثبتة يف املعادن . 

 وتدخل يف عمومه املعادن .   چڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڱ    چ  واستدلوا بقوله تعاىل :
ويف املوطأ وسنن أيب داود إبسناد مرسل ، وأصله عند أيب داود موصواًل ، لكن الشاهد من املرسل دون 

أقطع بالل بن احلارث املعادن القربرِليىِة ، فتلك املعادن ال يؤخذ  صلى هللا عليه وسلمأن النيب املوصول : 
 "  ىل اليوممنها إال الزكاة إ

 أنه من قول بعض الرواة . والظاهر
وعليه العمل عند أهل العلم فقد اتفقت املذاهب األربعة كلها على القول هبذا وأن الزكاة تؤخذ من املعادن يف 

 وخالف يف ذلك الظاهرية ، فقالوا : ال جتب الزكاة فيها لعدم الدليل ، واألصل هو عدم الوجوب .  -اجلملة 
 عموم اآلية املتقدمة أوىل . لكن العمل ب

 وخصها الشافعية واملالكية ابلذهب والفضة ، أما غريها من اجلواهر والياقوت فال زكاة فيها عندهم . 

 .چڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ    چ :وقال احلنابلة ابلعموم ، وهو الراجح ؛ ألن اآلية عامة يف كل معدن

 . ، فإن احلديث ال يصح عن النيب   " ال زكاة يف احلجرقال : "  أن النيب  أما ما رواه البيهقي
قال مجهور العلماء : ونصابه نصاب الذهب والفضة ؛ وذلك ألن الشارع مل حيدد هلا نصااًب وال قدر ما خيرج 

 منها فوجب النظر إىل قيمتها كعروض التجارة .
ن املعادن فعليه الزكاة بعد تصفيتها سواء كانت األرض فمن استخرج من أهل الزكاة ما يساوي النصاب م

مملوكة له أو مل تكن مملوكة كما تقدم العسل إن كان املعدن جارايً أي مادته ال تنقطع كاملاء وأما اجلامد فهو 
 تبع لألرض ؛ ألنه جزء من األرض فيملك مبلكها ، وما جيده يف مكان أو موات من املعادن فهو أحق به .

 رر زكاة املعدن كالزرع مامل يقصد به التجارة يف املشهور يف املذهب .وال تتك
 وهل جتب الزكاة يف املخرج من البحر من لؤلؤ وعنرب وغري ذلك؟ 

 قوالن ألهل العلم : 
 القول األول ، وهو مذهب اجلمهور ، وهو املشهور عند احلنابلة : أنه ال جتب فيه الزكاة . 
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الزكاة ، وال دليل على وجوب الزكاة فيما خيرج من البحر ، وألن الغالب وجوده  قالوا : ألن األصل عدم وجوب
 من غري مشقة كاملباحات املوجودة يف األرض .

والقول الثاين ، وهو رواية عن اإلمام أمحد رمحه هللا واختاره القاضي: أن الزكاة جتب فيه قياسًا على 
 املخرج من األرض ، فكما 

 ، وهللا أعلم .  أقربرض جتب فيه الزكاة ، فكذلك املخرج من البحر ، وهو فكما أن املخرج من األ
  ابب زكاة النقدين

 النقدان : مثىن ، وهو ضد النسياة ، أي املعطى حاالً ، فالنقد هو ضد النسياة والتأخري .
 وقد أمجع العلماء على فرضية الزكاة يف الذهب والفضة ، ومها النقدان .

 ب يف الذهب إذا بلغ عشرين مثقاالً [ : قال املؤلف : ] جي
املثقال : يساوي أربعة جرامات وربع اجلرام ، فعلى ذلك النصاب يساوي مخسة ومثانني جرامًا من الذهب 
اخلالص ، فإن كان فيه خلط يسري ألجل أن يقويه ويصلبه ال يضر، وهو ما يساوي عندان حنو ستة عشر ألف 

 يف اليوم ، يدل على ذلك :  رايل تزيد وتنقص حبسب سعر الذهب
 –وهو ثقة اتبعي  –ما روا أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتاب األموال عن حممد بن عبد الرمحن األنصاري  -

أن الذهب ال يؤخذ منه شيء حىت يكون عشرين :  يف الصدقة وكتاب عمر  أن يف كتاب رسول هللا 
ال يؤخذ منه شيء حىت يكون مائيت درهم ، فإذا  – الفضةوهو  –ديناراً ، ففيه نصف دينار ، وأن الوِرق 

 . بلغ مائيت درهم ففيه مخسة دراهم "
وهذا احلديث مرسل ، لكن له شاهد عند ابن ماجه من حديث عائشة وابن عمر رضي هللا عنهم إبسناد 

تا درهم إذا كان لك مائ: " قال : قال رسول هللا  حسن ، وله شاهد أيضًا عند أيب داود عن علي 
وحال عليها احلول ففيها مخسة دراهم ، وليس عليك شيء حىت يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها 

" ، احلول ، ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول 
العمل عند أهل العلم  ، وال يعلم له خمالف ، وعليهواحلديث إسناده حسن ، لكن الراجح وقفه على علي 

فقد أمجعوا على فرضية الزكاة يف الذهب والفضة ، وأن الواجب فيها ربع العشر ، وعامة أهل العلم على أن 
 نصاب الذهب عشرون ديناراً . 

 إال ما روي عن احلسن : أن نصابه أربعون ديناراً ، وروي عنه ما يوافق أهل العلم ، وليس على قوله دليل . 
 لذهب عشرون ديناراً ، والواجب فيه ربع العشر . إذن نصاب ا
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 قال : ] ويف الفضة إذا بلغت مئىت درهم ربع العشر منهما [ : 
 – ويف الّرِقةيف الصدقة ، وفيه : "  يف كتاب أيب بكر  من حديث أنس  -يف البخاري  -فقد ثبت 

 ومائة فليس فيها صدقة إال أن إذا بلغت مائيت درهم ربع العشر ، فإن مل تكن إال تسعني –أي الفضة 
 " .  يشاء رهبا

 وقد أمجع أهل العلم على ذلك ، واعلم أن املعترب عند مجاهري العلماء يف زكاة النقدين هو الوزن . 
وقد تقدم وزن نصاب الذهب وأنه يساوي مخسًة ومثانني جرامًا ، وأما الفضة فإن مائيت درهم تساوي مائة 

قال من الفضة يساوي جرامني وتسعمائة ومخسًا وسبعني ابملائة ، وعلى ذلك : نصابه وأربعني مثقااًل ، واملث
 ابجلرامات يساوي : مخسمائة ومخسًة وتسعني جراماً ، فاملعترب عند مجاهري العلماء هو الوزن . 

ذا بلغت إ، واحلديث حسن يف زكاة الفضة قال : "  واستدلوا مبا ورد يف سنن أيب داود وغريه يف قول النيب 
 نصاب الفضة ابلوزن فدل على أنه املعترب . ، فذكر النيب   " مخس أواق

 وقال شيخ اإلسالم : بل املعترب العدد من غري نظر إىل الوزن . 
فلو ضخرِّب دينار على نصف مثقال فإنه يعد ديناراً وال ينظر إىل وزنه وكذلك يف الفضة فإذا اجتمع عنده منه  

 ا الزكاة وإن كان وزهنا عشرة مثاقيل. عشرون دينار وجبت فيه
مل تكن ذات وزن واحد ، بل منها ما وزنه مثانية دوانق وهي  واحتج رمحه هللا أبن الدراهم يف عهد النيب 

البغلية ، ومنها ما وزنه أربعة دوانق وهي الطربية ، حىت كان عهد عبد امللك بن مروان فجمعهما على ستة 
حدٌّ للدرهم  على نقص األصغر وهو الدرهم اإلسالمي ، فلم يكن يف عهد النيب دوانق ومحل زايدة األكرب 

 والدينار فدل على أن نصاب األمثان هو املتعارف عليه يف كل زمن من صغري وكبري وال قاعدة يف ذلك .
 والصواب قول اجلمهور ؛ ألن الشارع ال جيمع بني املختلفات وال يفرق بني املتماثالت .

وعهد خلفائه إذا يبعد أن يبيع عليه شاة بدرهم  ناك وزانً يرجع إليه عند االختالف يف عهد النيب وجنزم أن ه
 ويكون املشرتي خمرياً بني درهم وزنه أربعة دوانق ودرهم وزنه مثانية دوانق .

ة ، وتسمى وأما األوراق النقدية املعاصرة ، وهي ما تسمى " بنك نوت " وهي لغة فرنسية مبعىن األوراق النقدي
: " ابألنواط " يف كالم الفقهاء املعاصرين ، فهذه األوراق اختلفت فيها أنظار الناس من الفقهاء املعاصرين 

 عند ظهورها : 
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فمنهم من قال : هي واثئق دين ، يعين ليست أمثااًن ، وإمنا هي وثيقة كما لو اقرتضت من رجل مااًل  -
 عليك ، فهي وثيقة دين .فأعطيته ورقة تثبت فيها هذا احلق الذي 

 وهذا اعتماد على ما يكتب فيها من التزام مؤسسة النقد بدفع ما يقابلها من ذهب وفضة . 
وهذا ضعيف ، فإن هذه الكتابة املقصود منها توثيقها وإال فإن صاحب الورقة ال يعطى قيمتها من الذهب 

فيها ، وأنه ال جيوز شراء الذهب والفضة هبا ؛ وهذا القول فيه شدة ، ويرتتب عليه عدم جواز السلم والفضة ، 
ألهنا دين، ألن الواجب أن يكون الشراء يدًا بيد يف األصناف الربوية ، فهذا القول مع ضعفه فإن فيه ضيقاً 

 وشدة . 
 وأوسع املذاهب من قال : إهنا عروض جتارة ، وحجته : أهنا مال مرغوب فيه ، وليست بذهب وال فضة -

 ارات كاألقمشة وغريها من العروض . ، فأشبهت العق
أي أبطل التعامل هبذه الورق املعينة  -وهذا أيضا ضعيف ؛ ألن املقصود منها القيمة ولو أن السلطان أبطلها 

 مل يبق هلا قيمة مطلقاً . -
لو ويرتتب على هذا القول جواز الراب فيها بنوعيه ، راب الفضل وراب النسياة ؛ ألهنا عروض جتارة ، فكما 

استبدل أقمشة أبقمشة ، فله أن يستبدل ستة آالف خبمسة آالف ، سواء كان ذلك حاضراً أو نسياة ؛ ألهنا 
 ليست أبمثان ، بل هي عروض جتارة . 

على رأي  –بل هي بدل عن الذهب والفضة ، فلها أحكام الذهب والفضة ؛ ألهنا وقال بعض أهل العلم :-
 قد الذهب والفضة ، فتعطى حكمه ، وعليه فيقع فيها الراب بنوعيه .يقابلها يف صندوق الن -هذا القائل 

وتكون هذه األوراق كلها جنسًا واحداً فال جيوز التفاضل بينها فال جيوز بيع الدوالرات ابلرايالت مع التفاضل 
 بينها. 

مثان مستقلة وذهب بعض أهل العلم وهو أصحها إىل أن األوراق النقدية من الرايالت والدوالرات وغريها أ
 بنفسها. 

أما كوهنا أمثان ، فهذا ظاهر ؛ فإن هلا قيمة الذهب والفضة متاماً يف البيع والشراء وغري ذلك ، بل التعامل فيها 
 يف البيع والشراء أكثر من التعامل ابلذهب والفضة .

قع أن رصيدها يف ؛ فألن هذا هو الواقع ، فإن الوا -أي مستقلة عن الذهب والفضة  -وأما كوهنا مستقلة 
بيت النقد ليس بذهب على اخلصوص أو فضة على اخلصوص ، بل جيتمع فيه الذهب والفضة واملعادن 
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والعقارات وغري ذلك من األموال ، فليس هلا رصيد حمدد من ذهب أو فضة حىت جنعلها بداًل من أحدمها ، بل 
بعض املعادن األخرى ومن الذهب والفضة رصيدها من أموال خمتلفة ، فقد يكون رصيدها من البرتول أو من 

 أو من العقارات ،ورمبا كان رصيدها الثقة هبذه الدولة . 
فعلى ذلك : فإن كل ورٍق نقدي لبلد جنس مستقل ، فيجوز التفاضل بني الرايالت والدوالرات ؛ ألهنا 

 أجناس خمتلفة وتتعدد هذه األجناس ابختالف جهة اإلصدار .
للحرج عن الناس مع احملافظة على األحكام الشرعية من وجوب الزكاة وحترمي الراب  وهذا الشك أن فيه دفعاً 

 بنوعيه ، راب الفضل وراب النسياة فيها . 
 فعلى ذلك : أصح األقوال للمعاصرين يف مسألة األوراق النقدية أهنا أجناس خمتلفة .

 وهل نصاهبا نصاب الذهب والفضة ؟
 ثالثة أقوال أيضا للمعاصرين : 

فمن املعاصرين من قال : نصاهبا نصاب الفضة ؛ ألن نصاب الفضة جممع عليه، وألنه اثبت يف صحيح  -
 البخاري ، واألحاديث الواردة فيه أصح . 

 وقال بعضهم : إن الزكاة جتب فيها إذا بلغت أدىن النصابني ، وهو أحوطها . -
اب الفضة يسري ال يقارن ابألنصبة الواردة يف والقول الثالث : أن نصاهبا نصاب الذهب ؛ قالوا : ألن نص -

كأربعني شاة أو مخس من اإلبل أو ثالثني من البقر وغريها من أنصبة األموال ، فإن نصاب الرايالت الشرع  
السعودية لو حددانه بنصاب الفضة فإنه يساوي ألفا ومخسمائة رايل تقريبًا ، وهذه ال تساوي شاًة واحدة ، 

 رع يف مثل هذا املبلغ الزكاة ، فإن يف ذلك إجحافاً بصاحب املال . فيبعد أن يوجب الشا
هذه األقوال ؛ ألنه ليس فيه إجحاف بصاحب املال ، وألن الشرع ال يعلق  أقوىوهذا القول فيما يظهر يل 

 الزكاة مبثل هذا املبلغ اليسري وهللا أعلم . 
 قال : ] ويضم الذهب إىل الفضة يف تكميل النصاب [ : 

هو املشهور عند احلنابلة ، وهو مذهب مجهور العلماء ، قالوا : ألن مقاصدمها واحدة وزكاهتما متفقة  هذا
 فهما كنوعي جنس . 
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وقال الشافعية وهو رواية عن اإلمام أمحد: إنه اليضم بعضهما إىل بعض ألن كالًّ منهما جنس خمتلف عن  -
اآلخرفلم يضم بعضها إىل بعض الختالف جنسيهما اآلخر كاإلبل والبقروالغنم فكل منها جنس خيتلف عن 

والصواب القول األول ألن املقصود من الذهب والفضة القيمة فهما قيم األشياء ؛ وألن املقدار املخرج منهما 
 واحد . 

 وهل تضم ابألجزاء أم ابلقيمة ؟ 
 قال مجهور العلماء : تضم ابألجزاء . 

 ، ونصف نصاب الفضة وهو مائة درهم ، فإن الزكاة جتب فإذا ملك نصف نصاب الذهب وهو عشرة داننري
 عليه ، فقد ملك نصفاً من هذا ، ونصفاً من هذا ، فيتم النصاب . 

 كذلك إذا ملك ثلثاً من نصاب الفضة ، وثلثني من نصاب الذهب أو العكس فتجب الزكاة .
ًا تساوي عشرة داننري وجبت عليه فإن قلنا : إهنا تضم ابلقيمة ، فإذا ملك عشرة داننري وملك تسعني درمه

 الزكاة وهو قول أيب حنيفة وخالفه فيه صاحباه .
 أما أهل القول األول ، فقالوا : إان ال نعترب ابلقيمة إذا كاان منفردين ، فكذلك إذا ضم بعضها إىل بعض . 

وكذلك من ملك عشرة فمن ميلك عشرين دينارًا ال تساوي إال مائة درهم ، فإن الزكاة جتب عليه اتفاقًا ، 
 داننري وهي تساوي مائيت درهم ، فإن الزكاة ال جتب عليه اتفاقاً، هذا هو مذهب اجلمهور وهذا القول أظهر . 

ويستثىن من ذلك أموال الصيارف فإنه يضم فيها الذهب والفضة ابعتبار القيمة، ألن املراد هبا التجارة كما قرر 
  .شيخنا الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا

 قال : ] وتضم قيمة العروض إىل كٍل منهما [ :
فمن كان عنده دكان وعنده دراهم قد حال عليها احلول وهي دون النصاب وبضمها إىل قيمة العروض تكون 

ملا تقدم من أن عروض التجارة والذهب والفضة جنس واحد ، وألن  ظاهرنصااًب فتجب فيها الزكاة ، وهذا 
  يف أعياهنا . النظر يف قيمة العروض ال

 قال : ] ويباح للذكر من الفضة اخلامت [ : 
 " . خامتاً من فضة " اختذ النيب قال :  ملا ثبت يف الصحيحني عن أنس 
 قال : ] وقبيعة السيف [ : 
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وهي طرف مقبض اليد من السيف ، فيجوز أن يكون من فضة ؛ ملا ثبت يف سنن أيب داود والرتمذي والنسائي 
 فضًة".  كانت قبيعة سيف النيب قال : "  من حديث أنس بن مالك  إبسناد صحيح

 قال : ] وحلية املِْنطرقة [ : 
 املنطقة : ما يشد به الوْسط ، وهو من ملبوس الرجال يف القدمي فيجوز أن حتلى ابلفضة .
لى عزوها قالوا : ومثل وذكر احلنابلة يف ذلك آاثرًا عن الصحابة رضي هللا عنهم مل يذكروا هلا عزوًا ومل أقف ع

ذلك رأس املكحلة وحلية الدرع واملغفر ، والقياس يدل على جوازه وظاهر كالم الفقهاء أنه ال يباح من الفضة 
 إال ما استثنوه .

 واختار شيخ اإلسالم إابحة الفضة للرجال مطلقاً وقواه صاحب  " الفروع " .
مي لبس الفضة على الرجال وال أعرف التحرمي نصاً عن قال صاحب " الفروع " : "ومل أجدهم احتجوا على حتر 

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ   وألن األصل يف األشياء اإلابحة كما قال تعاىل :أمحد " 

 ومن ذلك الفضة .،   چ
حسن ، وقد دلت األدلة على  " واحلديث وأما الفضة فالعبوا هباقال : "  ويف سنن أيب داود أن النيب 

جوازه للنساء ، واألصل أن ما جاز للنساء فهو جائز للرجال إال بدليل يدل على التخصيص وال دليل يدل 
عليه ، وهذا هو القول هو الراجح ، وحترمي اآلنية ال يدل على حترمي اللباس فإن ابب اللباس أوسع من ابب 

 ساء كما تقدم . اآلنية ، ولذا فإن اآلنية حمرمة على الن
 قال : ] ومن الذهب قبيعة السيف [ : 

جيوز له أن حيلي قبيعة سيفه ابلذهب فهذا جائز ابتفاق العلماء، وقد حكاه اإلمام أمحد عن عمر بن اخلطاب 
كما يف الطحاوي وغريه إبسناد جيد أن قد حلي سيفه   رضي هللا عنه ومل أقف على سنده والوارد عن عمر 

 . يق به من االقتداء ابلنيب بفضة وهو األل
 
 
 

 قال : ] وما دعت إليه ضرورة كأنف وحنوه [ : 
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 يباح له ما دعت إليه الضرورة كاألنف لو انقطع وكرابط األسنان ، أو السن من الذهب ويف سنن أيب داود 
اً من فضة ، أنه أصيب أنفه يوم الكالب يف اجلاهلية فاختذ أنف ،عن عرفجة بن أسعد -إبسناد ال أبس به -

 وال خالبني العلماء يف ذلك.  " : " أن يتخذه من الذهب فأننت ، فأمره النيب 
واختار شيخ اإلسالم ، وهو قول أيب بكر من احلنابلة وقول يف املذهب : أن الذهب اليسري التابع لغريه جائز ، 

 : أن النيب : وهو الذهب املقطع ويف سنن النسائي وغريه إبسناد صحيح 
، كأن يضع يف خامته فصاً من ذهب أو حيلي قبيعة السيف بذهب أو جيعل   هنى عن الذهب إال مقطعًا " " 

إبرة الساعة من ذهب وكقصب املشاحل إن كان أربعة أصابع فما دون ، فإن هذا جائز ، وهذا خالف املشهور 
 يف املذهب ، فإن املشهور يف املذهب جوازه يف قبيعة السيف فحسب . 

كان ليس اتبعًا لغريه ، بل هو مستقل ، كاخلامت وغريه ، فإن األدلة دلت على حترميه وإن كان يسرياً،   أما إن
رأى خامت ذهب يف يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: "  وهذا إبمجاع العلماء، فقد ثبت يف الصحيحني أن النيب 

 .   " يعمد أحدكم إىل مجرة من انر فيجعلها يف يده
 قال : ] ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادهتن بلبسه ولو كثر [ :

، رواه أمحد وأهل السنن وهو   " " هذان حرام على ذكور أميت حالل إلانثهم: كالسوار وغريه، لقول 
 صحيح . 

 دان . وقيده املؤلف هنا مبا جرت به عادهتن ، وهذا خيتلف ابختالف الزمان رخاًء وشدًة واختالف البل
قوله : " ولو كثر " ، " لو " إشارة إىل خالف يف املذهب ، فقد قال ابن حامد من احلنابلة ، وهو رواية عن 

 اإلمام 
أمحد : يشرتط أن اليزيد على ألف مثقال ، وهذا القول ضعيف ؛ ألنه حتديد بال دليل ، فإن األدلة مطلقة ، 

 لكن بشرط أال يكون فيه إسراف وال خميلة . 
كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا بغُي إسراح وال فيما رواه أمحد والنسائي إبسناد جيد: "  قال النيب  فقد
 واإلسراف يعرف خبروجه عن العادة .  " خميلة

 
 قال : ] وال زكاة يف حليهما [ : 
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نصاابً ، فال أي يف حلي الذكر واألنثى ، فإذا كان عند الرجل خوامت من فضة وله قبيعة سيف من فضة يبلغان 
 جتب عليه الزكاة فيه ، وكذلك املرأة . 

 قال : ] املعد لالستعمال أو العارية [ : 
هذا هو املشهور عند احلنابلة ، وهو مذهب املالكية والشافعية ، وأن احللي ال زكاة فيه إن كان معداً 

رواه   " " ليس يف احللي زكاةل : قا لالستعمال أوللعارية ، واستدلوا مبا روى جابر رضي هللا عنه أن النيب 
، وهو قول : أنس وجابر وابن عمر الطرباين وغريه ، قلت : وإسناده ضعيف ، والصواب وقفه على جابر 

وعائشة وأمساء رضي هللا عنهم كما يف مصنف ابن أيب شيبة وغريه ، قال اإلمام أمحد مخسة من أصحاب النيب 
 اريته وذكرهم، وذكر األثرم عن مخسة من التابعني. يقولون ليس يف احللي زكاة، زكاته ع 

قالوا : وألن هذا احللي مل يرصد للنماء ، والزكاة إمنا جتب يف األموال النامية ، قالوا : وهو يشبه متاع البيت 
 وأاثثه وال زكاة فيه . 

ة عن اإلمام أمحد وذهب األحناف إىل أن الزكاة جتب يف احللي املعد لالستعمال أو العارية ، وهو رواي -
واختاره يف " الفائق "، وهو مذهب طائفة من التابعني، كسعيد بن املسيب وجماهد وابن سريين وعطاء رمحهم 
هللا ، وهو مذهب ابن مسعود وعائشة رضي هللا عنهما كما يف البيهقي إبسناد حسن واختاره الشيخ عبدالعزيز 

 . بن ابز والشيخ حممد بن عثيمني رمحهما هللا 
أن امرأة أتت النيب واستدلوا مبا روى أبو داود والرتمذي والنسائي وقال احلافظ ابن حجر إسناده قوي : " 

أتؤدين ، فقال : "  من ذهب –أي سواران  – ومعها ابنة هلا ، ويف يد ابنتها مسكتان صلى هللا عليه وسلم
" فألقتهما وقالت   هبما سوارين من انر" أيسرك أن يسورك هللا" قالت : ال اي رسول هللا ، قال :  زكاة هذا

 : مها هلل ورسوله".
وعند أيب داود ورواه احلاكم وصححه ، وقال ابن دقيق العيد فيه : " إسناده على شرط مسلم " عن عائشة 

أي  –فرأي يف يدي فذرترخات من وِرق  صلى هللا عليه وسلمدخل علي رسول هللا رضي هللا عنها قالت : " 
 :   فقلت : صنعتهن أتزين لك اي رسول هللا ، فقال النيبل : " ما هذا ي عائشة ؟ " فقا – من فضة

هو أي من اللفظ املقابل للفظة " ما شاء هللا " ، فقال : "  -قلت : ال أو ما شاء هللا " أتؤدين زكاهتن ؟ " 
 . حسبك من النار "
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 –أي خلخل  –الت : " كنت ألبس أوضاحاً وروى أبو داود يف سننه عن عطاء عن أم سلمة رضي هللا عنها ق
، وعطاء مل  " ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنزمن ذهب ، فقلت : اي رسول هللا أكنز هو ؟ فقال: " 

 يسمع من أم سلمة رضي هللا عنها ، فاحلديث فيه انقطاع . 
هذا عمومات األدلة الشرعية ،  قالوا : فهذه أحاديث تدل على فرضية الزكاة يف احللي ، قالوا : ويدل على 

  مسلم ، وقوله تعاىل : رواه ".. ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها: " كقوله 

 .   چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  چ 

 قالوا : واآلاثر عن الصحابة متعارضة فال يصح االحتجاج هبا .
اره شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم وعليه أئمة الدعوة والراجح : ما ذهب إليه اجلمهور لقوة تعليلهم ، واخت

 واختاره الشيخ حممد بن إبراهيم والشيخ عبدهللا بن محيد رحم هللا اجلميع .
 واجلواب عما استدل به األحناف : أبن أحاديثهم ال تصح ، قال ابن عبد اهلادي رمحه هللا :فكلها ضعاف .

 يء .وقال الرتمذي : وال يصح يف هذا الباب ش
 أيسرك أن يسورك هللا هبما سوارين من انر"  : أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه قوله 

 " فالرواة عن عمرو بن شعيب ضعفاء .
وحديث عائشة رضي هللا عنها يف سنده حيي بن أيوب وفيه كالم كثري ، والراجح أنه صدوق يف حفظه شيء، 

عدي : " وهو عندي صدوق " ، وفيه نكارة فإن الفتخات قطع دون قال أمحد : سيء احلفظ ، وقال ابن 
 النصاب .

 وأما حديث أم سلمة رضي هللا عنها : فإن فيه انقطاعاً كما تقدم ، وفيه عتاب بن بشري وفيه ضعف .
 وأما عمومات األدلة فالقياس دال على ختصيصها .

 اة [:قال:] وإن أعد للكرى أو للنفقة أو كان حمّرماً ففيه الزك
 ألهنا إمنا سقطت مما أعد لالستعمال لكونه ليس على جهة النماء فبقي ما عداه على األصل لألدلة السابقة .

 وأما احملرم فألنه غري مأذون فيه شرعاً وعليه فيبقى على األصل من وجوب الزكاة فيه .
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 ابب زكاة العروض 
ان من األموال ، أي ما سوى الذهب والفضة : وهو ما سوى األمث -إبسكان الراء  -العروض : مجع عْرض 

 من اجلواهر والعقارات والثياب واألمتعة وغري ذلك من األموال . 
وهي يف اصطالح الفقهاء : ما أعد للبيع ألجل الربح ، أما ما كان للقخنية أي لالقتناء من ملبوسه ومسكنه 

 ماء . ومركوبه وأاثثه وحنو ذلك ، فال جتب فيها الزكاة إبمجاع العل
 وجتب الزكاة يف عروض التجارة بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع وآاثر الصحابة والنظر الصحيح . 

ڱ  ڱ  ڱ  چ   ، وقوله تعاىل:  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  :  أما الكتاب ، فقوله تعاىل

العموم أي خذ من كل أمواهلم ، واألمتعة واألاثث  مجع مضاف يفيد  چڇ  چ   فقوله : چڱ  
والعقارات اليت أعدت للبيع أموال تدخل يف العموم ، بل عروض التجارة هي أعم األموال فكانت أوىل 

 ابلدخول . 
يف اإلبل قال : "  وأما السنة ، فقد ثبت عند احلاكم يف مستدركه والدارقطين والبيهقي إبسناد جيد أن النيب 

يف البز،  والبز : هو القماش الذي يباع ، فأوجب النيب   " ا ويف الغنم صدقتها ويف البزِّ صدقتهصدقته
"، لكن هذا حتريف وتصحيف كما  " ويف الرب صدقته:  –وهو تصحيف  –وضبطها احلاكم يف مستدركه 

الرب وغريه الصدقة كما  " ليعم ويف احلب صدقتهقال ذلك النووي وغريه ، ولو كان الشارع يريد الرب لقال : " 
" ، فهذا دليل على وجوب الزكاة يف البز ، ليس فيما دون مخسة أوسه من متر وال حب صدقة : " قال 

 ويلحق به غريه من أموال التجارة .
كابن املنذر وأيب عبيد   -وأما اإلمجاع على وجوب الزكاة يف أموال التجار فقد حكاه غري واحد من أهل العلم 

 سالم . القاسم بن
يف البيهقي وغريه، وصح عن ابنه عبدهللا رضي هللا عنهما  وأما أقاويل الصحابة : فقد صح ذلك عن عمر 

يف البيهقي ، وصح عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف كتاب األموال أليب عبيد ، وال يعلم هلم خمالف ، فيكون 
 قوهلم إمجاعاً وحجة . 

 و فوجبت فيه الزكاة كالسائمة .وأما النظر الصحيح: فألنه مال ينم
 وذهب الظاهرية إىل أن الزكاة غري واجبة يف عروض التجارة ، واختار هذا القول الشوكاين يف نيل األوطار.  -
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 واستدلوا ابألصل قالوا : األصل براءة الذمة من الزكاة قالوا : وال دليل يدل على وجب الزكاة . 
 الدالة على وجوهبا من السنة ، وهم حمجوجون ابإلمجاع أيضاً . وهذا ظاهر الضعف، فقد تقدمت األدلة 

"، قالوا : وأنتم توجبون الزكاة يف  ليس فيما دون مخسة أوسه من متر وال حب صدقة: " واستدلوا بقوله 
ن احلب إذا كان أربعة أوسق ، وقد أعد للتجارة ، فإن الذين يوجبون الزكاة يف العروض التجارية يوجبوهنا على م

 عنده أربعة أوسق من احلب أعدها للبيع والتجارة وبلغت نصاب األمثان .
ليس فيما دون مخسة أوسه من متر وال حب : "  واجلواب عن هذا أن يقال : إن هذا نوع آخر، فقوله 

هذا يف زكاة احلبوب والثمار اليت جتب عند احلصاد ويراعى فيها عينها ، وأما عروض التجارة فإن "  صدقة
 اهتا زكاة حولية وتراعى فيها قيمتها . زك

" ال زكاة وقد اتفق العلماء على أن الزكاة جتب يف عروض التجارة عند مضي احلول ، لعموم اآلاثر املتقدمة : 
 " ، فإذا مضى احلول وجبت الزكاة .  يف مال حىت حيول عليه احلول
 قال : ] إذا ملكها بفعله [ : 
عن طريق الشراء أو اخللع أو الصداق أو اهلبة أو الوصية أو حنو ذلك ، فاملقصود أي ابختياره ، كأن يتملكهما 

أن هذه السلعة قد دخلت يف ملكه ابختياره ال قهرًا ، ليخرج من ذلك ما يدخل يف ملكه ابإلرث ، فإنه 
 الشرط األول .يتملكه قهراً ال اختياراً وكلقطة مضى على تعريفها حول ؛ ألنه قد ملكها بغري اختياره هذا هو 

 قال : ] بنية التجارة [ : عند التملك.
هذا هو الشرط الثاين ، وهو أن تكون بقصد التكسب عند التملك ، فإن كانت بنية القنية فال جتب فيها 
الزكاة ولو نوى بعد ذلك التجارة ، فلو اشرتى أرضًا على أنه يريد أن يبنيها فيسكنها ، فهذه قنية ، أو اشرتى 

ية أن يلبسها أويهديها، مث نوى البيع ، فإن الزكاة ال جتب فيها ولو نوى بعد ذلك التجارة ، هذا هو ثيااًب بن
 املشهور يف املذهب وهو قول اجلمهور .

وعن اإلمام أمحد أن العرض يصري للتجارة مبجرد النية، وهو اختيار أيب بكر عبد العزيز وابن عقيل وصاحب " 
روض التجارة مطلقًا مبجرد النية َمَلَكَها بفعله أو بغري فعله ؛ لعموم األدلة ، الفائق " وغريهم : فتجب يف ع

 والفرق بينهما غري مؤثر يف احلكم وهذا القول هو الراجح واختاره شيخنا الشيخ حممد رمحه هللا .
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 قال : ] وبلغت قيمتها نصاابً [ : 
 ألن االعتبار بقيمتها . أي نصاب األمثان " الذهب والفضة " وهذا ابتفاق العلماء ؛ 

 قال : ] زكى قيمتها [ : 
فيجب أن يكون املخرج قيمة العتبار النصاب هبا ؛ وال جتزئ الزكاة من العروض، على املذهب وقول اجلمهور 

. 
 فإذا بلغت عروض التجارة عشرين ديناراً فيجب عليه أن يتصدق بنصف دينار . 

عينها ، فعليه أن خيرج ربع العشر مما عنده من العروض ، فإذا  وقال بعض الشافعية : بل جتب الزكاة من  -
 كان عنده أقمشة فيخرج أقمشة وهكذا . 

قالوا : قياسًا على سائر األموال الزكوية ، فكما أن الزروع خترج زكاهتا حبًا والثمار خترج زكاهتا مثرًا واملواشي  
 كذلك ، فكذلك عروض التجارة . 

ما : فإن املواشي نصاهبا مواشي والثمار نصاهبا مثار ، والزروع نصاهبا حبوب ، وأما ورخدَّ بثبوت الفارق بينه
 عروض التجارة فنصاهبا ابلقيمة ، فكان القدر املخرج منها أيضاً ابلقيمة . 

 وقال األحناف ، وهو اختيار شيخ اإلسالم : جيوز أن خيرج أمثاانً وجيوز أن خيرج عيناً .  -

ڱ  ڱ  چ  :  تعاىل يان هذه األموال ؛ ألن الزكاة يف األصل جتب من عني املال ، لقولهجيوز أن خيرجها من أع

 ، فالزكاة تؤخذ من عني املال .   چڱ  ڱ  
 الراجح . وجيوز أن خيرج قيمًة ؛ ألن اعتبار النصاب ابلقيمة؛ وألن املقصود منها القيمة، وهذا هو

اختلفوا يف جواز إخراج القيمة يف غري العروض من املواشي وحنوها ، فهل جيوز أن خيرج واعلم أن أهل العلم قد 
عن احلب دراهم أو داننري أو خيرج عن اإلبل أو البقر أو الغنم دراهم أو داننري ، أو جيب أن خيرجها من عني 

 ماله؟ 

،   چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ   قال مجهور العلماء : جيب أن خيرجها من عني ماله ؛ لقوله تعاىل :
 " . يف كل أربعني من الغنم شاة: "  والنصوص الشرعية يف هذا الباب كثرية كقوله 

وقال األحناف : جيوز أن خيرج القيمة ؛ ألن املقصود منها هو القيمة ، فله أن خيرج مكان الشاة ما يساويها 
 من الدراهم والداننري . 
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، وهو رواية عن أمحد ، قواًل بني هذين القولني ، فقال : جيوز إخراج القيمة عند احلاجة، واختار شيخ اإلسالم 
 فإن كانت مصلحة الغين أو الفقري يف إخراج القيمة جاز . 

ائتوين خبميص أو لبيس ودليل هذا من اآلاثر : ما رواه طاووس عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه أنه قال : " 
أهون عليكم وخُي ألصحاب النيب رضي هللا عنهم  ة مكان الشعُي والذرةيف الصدق –وهي ثياب  –

" ، وهذا األثر يرويه طاووس عن معاذ وهو مل يسمع منه ، لكنه أدرك عامة أصحاب معاذ بن جبل  ابملدينة
رضي هللا عنه يف اليمن ، وهو من أهل اليمن ، وقد احتج هبذا األثر البخاري يف صحيحه ، ومقاصد الشريعة 

 تدل عليه . 
 قال : ] فإن ملكها إبرث أو بفعله بغُي نية التجارة مث نواها مل تصر هلا [ : 

 كما تقدم .
 قال : ] وتقوم عند احلول ابألحظ للفقراء من عني أو ورق [ : 

هذا هو املذهب وهو مذهب األحناف، وعن أيب حنيفة رواية أنه خيري، وقال بعض العلماء ابلنقد الغالب وهو 
 ابن عبد الرب وحممد بن احلسن .قول 

فإذا كان رجل عنده قماش للبيع إن قومه ابلدراهم كانت قيمته مائيت درهم ، وإن قومه ابلداننري كانت قيمته 
مخسة عشر دينارًا ، فتجب فيه الزكاة ألنه قد بلغ نصاب الفضة هذا هو املشهور عند احلنابلة ، وتقدم أن 

تقوم ابلذهب وعليه فإن عروض التجارة كذلك تقوم ابلذهب السيما من األوراق النقدية يف هذا العصر 
 الرخص الفاحش للفضة . 

 وألن الذهب هو الذي يقوم به عندان غالباً .
 قال : ] وال يعترب ما اشرتيت به [ : 

من ذهب أو فضة، أو قدر ذلك من الذهب أو الفضة هذا هو املشهور يف املذهب : فلو اشرتاها بفضة 
نصاب الذهب دون نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة ؛ ألنه األحظ للفقراء كما تقدم وألهنا بلغت أحد وبلغت 

 النصابني . 
 وألن قدر الثمن الذي اشرتيت به قد ينقص عن السعر احلايل أو يزيد، فالعربة ابلسعر احلايل.
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السعر الذي ميكن أن تباع فيه  فتقوم ابلسعر احلايل الذي تباع به السلعة يف السوق عند وجوب الزكاة ، أي
ڱ  ڱ  چ  متحقق فال يعد مااًل، وقد قال تعاىل: بيسر وهو سعر اجلملة فيما يظهر يل، وألن الربح غري

 .   چڱ    

 قال : ] وإن اشرتى عرضاً بنصاب من أمثان أو عروض بىن على حوله [ : 
مضى عليها ستة أشهر وهي عنده ، ألهنا جنس واحد كما تقدم ، فإن كان عنده دراهم تبلغ النصاب و 

فاشرتى هبا أقمشة للبيع والشراء ، فحوهلا حول الدراهم ، فيبين على حول األمثان ؛ ألن العروض واألمثان 
 جنس واحد كما تقدم ، ألن املقصود من العروض مثنها .

 اً .أو كان عنده عروض جتارة فاستبدهلا بعروض أخرى كأقمشة ، فال يستأنف هلا حوالً جديد
 قال : ] وإن اشرتاه بسائمة مل ينب [ : 

 أو ابعه كذلك بسائمة مل ينب ، بل يستأنف حوالً جديداً ، الختالفها يف النصاب والواجب .
إذا كان عنده إبل سائمة وقد أعدها للتجارة فهل تزكى زكاة عروض ألهنا قد أعدت للتجارة أو مسألة :   

 تزكى زكاة سائمة ؟ 
 تزكى زكاة عروض ؛ ألن زكاة العروض جتب وإن كانت دون نصاب السائمة . قال احلنابلة : 

 وألن هذا هو األحظ للفقراء ، وذلك ألان إذا اعتربانها عروضاً فال وقص فيها بل حبساب ذلك .
 وإن مل تبلغ زكاة التجارة فعليه زكاة السائمة .

ن األدلة الدالة على فرضية الزكاة يف السائمة أقوى وقال الشافعية : بل خترج زكاهتا على أهنا سائمة ؛ قالوا : أل
 من األدلة الدالة على وجوهبا يف عروض التجارة .

والصحيح مذهب احلنابلة ، فإن ما ذكره الشافعية ال يدل على أهنا جتب زكاهتا سائمة وإمنا يدل على قوة 
 وجوب الزكاة يف السائمة . 

ها للتجارة ، فلما مضى عليها ستة أشهر أبطل نية التجارة ، رجل عنده سائمة من اإلبل قد أعدمسألة : 
 وبقيت سائمة، فهل يستأنف حوالً جديداً أم يبين على احلول السابق ؟

 املشهور عند احلنابلة : أنه يستأنف حوالً جديداً . 
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لوا : ألن هذه : أنه يبين على احلول األول . قا –كما قال ذلك املوفق   –وقال إسحاق ، وهو األشبه ابلدليل 
 اإلبل وجبت فيها الزكاة لسببني : أهنا سائمة ، وأهنا عروض جتارة .

 فإن أبطل أحدمها بقي مقتضي اآلخر وهذا هو الراجح . 
 ابب زكاة الفطر 

 إضافة الزكاة إىل الفطر ألنه سبب وجوهبا فهو من ابب إضافة الشيء إىل سببه. 
فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو : "  أن النيب ففي سنن أيب داود وابن ماجه إبسناد حسن  

 احلديث ، وتسمى ابلفطرة .   والرفث وطعمًة للمساكني "
 قال : ] جتب على كل مسلم [ : 

 فصدقة الفطر جتب على كل مسلم سواء كان ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً كبرياً أو صغرياً . 
زكاة الفطر على احلر والعبد والذكر واألنثى  ل هللا فرض رسو ففي الصحيحني عن ابن عمر قال : " 

 .   والصغُي والكبُي من املسلمني وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة "
 قال : ] فرُضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله [ : 

عياله ليلة العيد ويومه لعموم  فال يشرتط أن يكون غنياً ، بل جتب على من عنده صاع زائد عن قوته وقوت
 احلديث املتقدم . 

زكاة الفطر على كل صغُي وكبُي ذكر أو ويدل عليه أيضاً قول أيب هريرة يف مسند أمحد إبسناد صحيح : " 
 .  أنثى فقُي أو غين صاع من متر أو نصف صاع من بر "

ال ضرر وال : " دفعاً للضرر عنه لقوله  فإن مل يكن عنده ما يفضل عن يوم العيد وليلته فال جتب عليه الزكاة
        .   ابدأ بنفسك ": " ولقوله   ضرار "

 قال : ] وحوائجه األصلية [ : 
عليه بيعها ليخرج زكاة  وهو ما تدعوا احلاجة إليه من مسكن وثياب وأاثث ومركب وكتب وغري ذلك فال جيب

 . چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ   چ :  الفطر لقوله تعاىل

أما إن كان عنده شيء من املتاع أو األاثث الزائد عن حاجته األصلية فيجب عليه أن يبيعه ويشرتي صاعاً 
 يتصدق به . 
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 قال : ] وال مينعها الدين [ : 
اة الفطر فإن الدين ال تقدم أن املذهب وهو الراجح أن الدين مينع الزكاة يف األموال الظاهرة والباطنة أما زك

مينعها ألن صدقة الفطر ال تعلق هلا ابملال وإمنا تتعلق ابلذمة، بدليل وجوهبا على الفقري ووجوهبا على العبد فدل 
   كان عليه دين خبالف الزكاة فإهنا متعلقة ابملال كما قال تعاىل هذا على أهنا ال تعلق هلا ابملال فتجب عليه وإن

 . چڱ  ڱ  ڱ  چ 

 قال : ] إال بطلبه [ : 
أي إال بطلب الدين ، فإن كان الدين مطالباً به فإن زكاة الفطر ال جتب ؛ وذلك ألن الدين إذا طولب به 

 وجب أداؤه وقدِّم على الزكاة ، ألن الزكاة إمنا جتب من ابب املواساة والدين حق آدمي فكان أسبق من الزكاة . 
 ه وعن مسلم ميونه [ : قال : ] فيخرج عن نفس

 أي ينفق عليه مثل الزوجة والولد والوالد فتجب صدقة الفطر عن النفس وجتب عمن ميونه . 
صدقة الفطر على احلر والعبد والذكر واألنثى  " فرض رسول هللا أما وجوهبا عن النفس فلحديث : 
 . والصغُي والكبُي من املسلمني "

ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرضها على العبد ،  –ينفق عليه أي على من  –وجتب على من ميونه  
والعبد ال مال له فدل على أهنا جتب على سيده وهو املنفق عليه ، وفرضها على الصغري ، والصغري ينفق عليه 

ي له وال مال له يف الغالب فدل على أهنا جتب على من ينفق عليه ، أما إذا كان الصغري ذا مال كاليتيم الذ
فرض إرث فإن الصدقة جتب يف ماله وخيرجها وليه عنه ويف الدار قطين عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : " 

وإسناده ضعيف لكن له شواهد   زكاة الفطر على العبد واحلر والصغُي والكبُي ممن متونون " رسول هللا 
 عند ابن أيب شيبة إبسناد صحيح .  رضي هللا عنهما يرتقي هبا إىل درجة احلسن وهو اثبت عن ابن عمر

 فعلى ذلك جتب صدقة الفطر تبعاً للنفقة ، فتجب صدقة الفطر على من وجبت عليه النفقة . 
 ولو شهر رمضان [ :  ] قال :

فتجب -كالذي جيمع الفقراء يف رمضان ويطعمهم .  -ولو شهر رمضان فقط -إذا مان مسلماً يعين أنفق عليه 
 . عمن متونون "ملشهور عند احلنابلة وإن كان النفقة تربعاً للحديث املتقدم : " عليه فطرهتم هذا هو ا

واختار املوفق وأبو اخلطاب من احلنابلة وهو رواية عن أمحد أكثر الفقهاء : أن الصدقة ال جتب عليه ؛ قالوا : 
ې  ى   چ   جبة وقد قال تعاىلاحلديث فإهنا النفقة الوا ألن النفقة هنا من ابب التربع وأما النفقة املذكورة يف
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ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ           وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  

 . وهذا القول هو الراجح  چحئ     مئ  ىئ  يئ        جب  حب  خب  
 قال : ] فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه [ : 

: " عياله ليلة العيد ويومه إال صاع، فالواجب عليه أن يبدأ بنفسه، لقوله  فإذا كان ال يفضل عن قوته وقوت
 .  بدأ بنفسك "ا

 قال : ] فامرأته [ : 
قالوا : ألن الصدقة تبع للنفقة ، ونفقة املرأة من ابب املعاوضة وتثبت يف عسر الزوج ويسره فكانت أقوى من 

 نفقة الولد والرقيق وغريمها .
لون أبن زكاة الفطر جتب على الزوج عن زوجته ، مطلقاً وإن كانت زوجته غنية فإن الصدقة ومجهور العلماء يقو 

 . عمن متونون " : " جتب على الزوج ، واستدلوا : مبا تقدم يف قوله 
 . ، وإمنا جتب على الزوجة يف ماهلاوذهب األحناف : إىل أن صدقة الفطر ال حتب على الزوج عن زوجته  -

 .  واألنثى " صدقة الفطر على الذكر " فرض رسول هللا ل ابن عمر : واستدلوا : بقو 
من حديث  أصحأصح ؛ وهذا احلديث  –فيما يظهر يل  –فدل على أهنا جتب عليها يف ماهلا وهذا القول 

" فهي فرض على املرأة  صدقة الفطر على الذكر واألنثى: فرض رسول هللا الدارقطين ، وأظهر فإنه قال 
 وألن األصل يف الزكاة وجوهبا يف املال .  يف ماهلا

فاألصح أن الزوج ال جتب عليه صدقة الفطر عن زوجته إن كانت قادرة ، فإن مل تكن قادرة فتجب على 
 زوجها ألنه ينفق عليها، واختاره شيخنا الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا . 

 قال : ] فرقيقه [ :
العسر واليسر لكنها دون النفقة على املرأة ؛ ألن النفقة على املرأة من  قالوا: ألن النفقة على الرقيق جتب يف

ابب املعاوضة أما النفقة على العبد فإهنا للملكية ال للمعاوضة ، فكانت النفقة على الزوجة أوىل ، لكن النفقة 
ب يف اليسر دون على الرقيق أوىل من النفقة على القريب من األب واألم والولد ألن النفقة على األقارب جت

العسر وأما النفقة على الرقيق فإهنا جتب يف عسر السيد ويسره حبيث إنه إذا كان معسراً فإنه يؤمر ببيعه حىت ال 
 يتضرر العبد بذلك .
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                                                                                    قال : ] فأمه فأبيه [ : 
فقال : أمك ، قال : مث من؟ ؟  من أبرم على األب؛ قالوا: ألن األم أوىل ابلرب من األب احلديث: " تخقّدم األ

  قال : أمك ، قال : مث من ؟ قال : أمك ، قال : مث من ؟ قال : أابك "
 قال : ] فولده [ : 

ن مقدم على حق الولد قالوا : ألن الولد جتب النفقة عليه يف اجلملة وجتب يف اليسر دون العسر وحق الوالدي
 هذا هو املشهور يف املذهب . 
 قال : ] فأقرب يف مُياث [ :

 :  وهكذا . لقوله تعاىل األقرب فاألقرب ، فاجلد األدىن يقدم على اجلد األعلى ، فاجلد مقدم على أب اجلد

 .   چېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  چ 

ويف تقدمي املؤلف الزوجة على الولد نظر ، فقد قال بعض احلنابلة بتقدمي الولد على الزوجة ، ودليله ما ثبت يف 
فقال : تصدق به على ؟  ي رسول هللا عندي دينارأيب داود والنسائي إبسناد صحيح أن رجالً قال : " 

ل : عندي آخر ؟ قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي آخر ؟ قال : تصدق به على نفسك ، قا
  زوجك قال : عندي آخر ؟ قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي آخر قال : أنت أبصر به "

هلذا الولد على الزوجة وقدم الزوجة على الرقيق ، فاألظهر هو تقدمي الولد على الزوجة والرقيق  فقدم النيب 
 احلديث الثابت إبسناد صحيح . 

أنت ومالك ألبيك : " تقدمي األب على األم ؛ وذلك ألن صدقة الفطر مال وقد قال  –أيضاً  –واألظهر 
 وهو رواية عن اإلمام أمحد .  "

 قال : ] والعبد بني شركاءر عليهم صاٌع [ : 
يهم بقدر ملكيتهم فإن اشرتك يف العبد اثنان إذا كان العبد مملوكاً ألكثر من شخص ، فإن هذا الصاع جيب عل

 لكل منهما النصف فإن على كل منهما نصف صاع وهكذا . 
 قال : ] ويستحب عن اجلنني [ : 

رضي هللا عنه رواه ابن أيب شيبة لكن إسناده  تستحب صدقة الفطر عن اجلنني ودليل ذلك أثر عن عثمان
 منقطع . 

كانت تعجبهم صحيح عن أيب قالبة وهو من كبار التابعني قال : "  لكن ثبت يف مصنف عبد الرزاق إبسناد
وال   " صدقة الفطر عن الصغُي والكبُي حىت احلمل يف بطن أمه -أي السلف من الصحابة والتابعني  -
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جتب ؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم شرعها عن الصغري والكبري واجلنني ال يصدق عليه أنه صغري ، فالصغري 
 ولود وهذا ليس مبولود وقد أمجع أهل العلم على عدم وجوهبا على اجلنني كما حكاه ابن املنذر . هو امل

 قال : ] وال جتب لناشز [ : 
 أي ال جتب على الزوج زكاة الفطر للمرأة الناشز ألهنا ال جتب هلا النفقة .

 صدقة الفطر 
 نفسه بغُي إذنه أجزأته [ :قال املؤلف رمحه هللا : ] ومن لزمت غُيره فطرتُُه فأخرج عن 

يف أن  -من جتب عليه نفقته  -ال خالف بني العلماء يف أن من وجبت عليه صدقة الفطر عن غريه فاستأذنه 
 خيرج عن نفسه الزكاة فال خالف بني العلماء أن ذلك جيزي . 

 فلو استاذن الولد والده الذي ينفق عليه يف أن خيرج عن نفسه فأذن له أجزأ اتفاقاً.
* وال خالف بني العلماء أيضاً يف أن من أخرج صدقة الفطر عن غريه ممن ال جتب نفقته عليه بغري إذنه فإن  

 ذلك ال جيزيء.
 ألن العبادة ال بد هلا من نية .  تفاقاً فلو أن رجالً أخرج عن أخيه أو صاحبه بغري إذنه فإهنا ال جتزئ ا

بغري إذنه ، وهي املسألة  -من ينفق عليه  –وهي جتب على واختلفوا فيما إذا أخرج عن نفسه صدقة الفطر  -
 اليت ذكرها املؤلف هنا . 

فإذا أخرج الولد صدقة الفطر عن نفسه وهي جتب على والده بغري إذن والده ، أو أخرجت الزوجة صدقة  
عن وهي واجبة على زوجها بغري إذنه فهل جتزيء هذه الصدقة  –على مذهب اجلمهور –الفطر عن نفسها 

 صدقة الفطر؟
قال املؤلف أجزأت ؛ وذلك ألهنا واجبة عليه يف األصل وإمنا وجبت على الغري حتمالً ، ألنه مظنة أال يقدر 

عليها بنفسه فالصغري مظنة أال يقدر عليها بنفسه ، وهكذا سائر من ينفق عليه فهو مظنة أال يقدر على 
عليه فهي يف األصل واجبة عليه لكن لعدم قدرته  إخراج صدقة الفطر عن نفسه ، ولذا وجبت على من ينفق

 عليها يف الغالب وجبت على غريه.
فإذا قدر عليها تصدق عن نفسه ولو مل أيذن له من وجبت عليه فإن ذلك جيزئ عنه هذا هو املشهور يف  

 املذهب .
الفطر عمن ال جتب عليه والوجه الثاين يف املذهب: أهنا ال جتزيء عنه ؛ قالوا : قياساً على الذي خيرج صدقة 

 نفقته بعد إذنه .
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والفارق بينهما : أهنا يف األصل واجبة عليه وإمنا وجبت على غريه من  –كما تقدم   –وهذا قياس مع الفارق 
 ابب التحمل ، وأما يف املسألة الثانية فهي واجبة عليه أصالًة . 

 قال : ] وجتب بغروب الشمس ليلة الفطر [ : 
 ا إىل الفطر واإلضافة تقتضي السببية والفطر يتحقق بغروب الشمس من آخر يوم من أايمألن الشارع أضافه

 . –هذا مذهب احلنابلة وهو مذهب اجلمهور  –رمضان 
 وقال األحناف : بل وقت وجوهبا طلوع فجر يوم العيد عيد الفطر ألن الليل ليس حمالً للصوم .  -

قة الفطر طهرة للصوم ، والصوم ينتهي بغروب الشمس ، وألن ما ذهب إليه اجلمهور ؛ وذلك ألن صد والراجح
 ليلة العيد ليست من شهر رمضان ، والفطرة متعلقة بشهر رمضان . 

 قال : ] فمن أسلم بعده [ : 
 أي بعد غروب الشمس مل تلزمه الفطرة ألنه وقت الوجوب مل يكن من أهل الوجوب فلم تلزمه . 

 قال : ] أو ملك عبداً [ : 
أن السيد جيب أن خيرج صدقة الفطر عن عبده ، لكن إن اشرتاه بعد غروب الشمس من آخر يوم من تقدم 

 رمضان فال جتب عليه فطرته ، وإمنا جتب على من ابعه .
 قال : ] أو تزوج أو ولد له [ : 

 .وال الولد لعدم وجود سبب الوجوب بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فال تلزمه فطرة الزوجة
 قال : ] وقبله تلزم [ : 

إذا أسلم قبل غروب الشمس أو اشرتى عبداً قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، أو تزوج قبله، أو 
 ولد له قبله فإن الصدقة جتب عنهم ؛ لوجود سبب الوجوب .

وت :   املشهور يف املذهب : أن من غربت عليه الشمس وهو معسر ليس عنده ما يفضل عن قوته وقمسألة
 عياله فإن الصدقة تسقط عنه وإن قدر عليها قبل خروج وقتها . 

وعن اإلمام أمحد: أن الصدقة جتب عليه إذا أيسر بعد غروب الشمس وميتد الوجوب إىل أن يصلي العيد  -
 .  -وهذا القول هو الراجح  -ألنه قادر على األداء يف الوقت 

 :  قال : ] وجيوز إخراجها قبل العيد بيومني فقط [
 جيوز إخراج صدقة الفطر قبل العيد بيومني ، هذا هو املشهور عند احلنابلة واملالكية . 
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واملفىت به عند األحناف والشافعية : أنه جيوز من أول شهر رمضان وهو قول ضعيف ، ألهنا صدقة سببها 
لشارع كما تقدم بزكاة الفطر فلم جتزئ قبله ؛ وإمنا رخص ابليومني ألن احلاجة داعية إىل ذلك وقد مساها ا

 الفطر فهي زكاة سببها الفطر فهي متعلقة به فلم تثبت قبله . 
وعن األمام مالك وأمحد : أهنا جتزئ قبل ثالثة أايم ، واستدلوا مبا ثبت يف املوطأ إبسناد صحيح أن ابن عمر  -

 أو ثالثة. كان يبعث بزكاة الفطر إىل الذي جتمع عنده قبل الفطر بيومني رضي هللا عنهما : 
 قالوا : فهذا فعل صحايب وال يعلم له خمالف فيدل على جواز إعطائها قبل يومني أو ثالثة .

وهو راوي حديث صدقة الفطر  –واستدل احلنابلة : مبا ثبت يف البخاري من قول ابن عمر رضي هللا عنهما 
 .   صدقة الفطر قبل يوم أو يومني " " أي الصحابة "وكانوا يعطون قال : " 

 وذهب الظاهرية : إىل أهنا ال جتزئ ، فالبد أن خيرجها قبل اخلروج إىل صالة العيد .  -
 واستدلوا : مبا ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عمر وفيه :

 .  وأمر هبا أن خترج قبل الصالة ""  
لها هبذا القدر ال والراجح أن هذا األمر لالستحباب لفعل الصحابة ؛ وألن احلاجة داعية إىل ذلك وألن تعجي

 خيل ابملقصود منها ألن الظاهر بقاءها إىل يوم العيد .
 قال : ] ويوم العيد قبل الصالة أفضل [ : 

 . وأمر هبا أن خترج قبل الصالة "أمر بذلك فقال ابن عمر رضي هللا عنهما : "  ألن النيب 
 قال : ] وتكره يف ابقيه [ : 

 أي ابقي يوم العيد بعد الصالة .
 وعن اإلمام أمحد : أنه حيرم وتكون قضاء وهو اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم .  -

 ويف سنن أيب داود وغريه إبسناد حسن من حديث ابن عباس: 
فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني فمن أداها قبل الصالة فهي زكاة " 

 .  صدقة من الصدقات " مقبولة ومن أداها بعد الصالة فهي
 قال : ] ويقضيها بعد يومه آمثاً [ :

 فال جيوز أتخريها عن يومه ويكون آمثاً وعليه القضاء لتعلق حق الفقراء هبا . 
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وصدقة الفطر تتبع البدن أي بدن املخرج، فيخرجها وخيرج من وجبت عليه فطرته ممن ينفق عليه يف بلده     
 هو، وهو قول اجلمهور.

 فصل
 : ] وجيب صاٌع من بٍر أو شعُي أو دقيقهما أو سويقهما أو متر أو زبيب أو أقط [ :  قال

 ] صاع من بر [ وهو احلنطة . 
 ] أو دقيقهما [ الدقيق هو الطحني . 

 ] أو سويقهما [ السويق هو ما يطحن من الشعري والرب بعد أن حيمَّص أي يوضع على النار قليالً . 
 ابلبقل .  ] أو أقط [ وهو ما نسميه

صاعاً من طعام أو  كنا نعطيها زمن النيب قال : "  ملا ثبت يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري 
فقد ذكر يف هذا احلديث أربعة   صاعاً من أقط " صاعاً من متر أو صاعاً من شعُي أو صاعاً من زبيب أو

 أصناف ومن احلنطة 
 صناف اخلمسة .إبمجاع الصحابة ، فتخرج صدقه الفطر من هذه األ

والقدر الواجب ما ذكره املؤلف وهو الصاع النبوي وتقدم أنه يساوي أربعة أمخاس الصاع املعاصر وهو يساوي 
 ثالثة كيلو جرامات تقريباً .

 وكالم املؤلف يدل على أن القدر الواجب يف الرب هو الصاع كغريه وهذا هو مذهب مجهور العلماء . 
 عاً يف هذه األصناف املختلفة وهي ذات قيمة خمتلفة فالرب كذلك . فرض صا قالوا : ألن النيب 

وذهب األحناف : إىل أن نصف الصاع من احلنطة جيزئ واختاره ابن املنذر وشيخ اإلسالم وصاحب " الفائق 
." 
ند ومراسيله أصح املراسيل ع -واستدلوا : مبا روى أبو داود يف مراسيله إبسناد صحيح إىل سعيد بن املسيب  -

نصف صاع فإن الصاع أربعة  أي  زكاة الفطر مدين من حنطة " فرض رسول هللا قال : "  –أهل العلم 
وله شاهد عند النسائي من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما ، وشاهد اثلث عند الرتمذي من حديث  أمداد

علبة بن عبد هللا عن أبيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وشاهد رابع من حديث عبد هللا بن ثعلبة أو ث
يف سنن أيب داود ، وهو مذهب مجهور الصحابة ، فقد رواه ابن املنذر : عن عثمان  -الشك يف الرواية  –

وعلي وابن عباس وأيب هريرة وجابر وعبدهللا بن الزبري وأمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهم قال احلافظ ابن 
 حجر : ) أبسانيد صحيحة ( .
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 عائشة رضي هللا عنها عند ابن حزم .وهو اثبت عن 
فهو قول مجهور الصحابة وال يعلم هلم خمالف إال ما جاء عن أيب سعيد اخلدري وليس صرحياً يف املخالفة ، 

" قال معاوية :  إين أرى مداً من  احلنطة أيملا جاء معاوية وجاءت مسراء الشام " "  ففي الصحيحني :
أما أان فال أزال أخرجه  معاوية أيضاً ، فقال أبو سعيد اخلدري : "  فهو قولهذه يعدل مدين من شعُي " 

 .  " كما كنت أخرجه يف زمن النيب 
 فهذا قول أيب سعيد ، وحيمل على الورع ، وهللا أعلم .  ال أخرجه أبداً إال صاعاً "وعند أيب داود : " 

 .  الراجح هو وما ذهب إليه أهل القول الثاين
 اخلمسةر أجزأ كل حب ومثر يُقتات [ : قال : ] فإن عرِدم 

إذا عدم هذه اخلمسة املذكورة فإنه جيزئه كل حب كالذرة ، أو مثر كالتني يخقتات فإذا مل تعدم اخلمسة مل جيزئ 
 غريها هذا هو املشهور يف املذهب .

 يها بخنية اآلدمي .إذن : إذا عدم هذه اخلمسة فيجزئه كل نوع من أنواع احلبوب أو الثمار اليت تقتات فتقوم عل
وظاهر كالم املؤلف أهنا إذا مل تعدم فال جيزئه ذلك وأن احلكم خمصوص هبذه األصناف اخلمسة عند وجودها  -
. 
 وذهب مجهور أهل العلم : إىل أن اجملزئ ما كان من قوت البلد سواء عدم اخلمسة أم مل يعدمها . -

زكاة الفطر  فرض رسول هللا رضي هللا عنهما : " واستدلوا : مبا ثبت يف سنن أيب داود عن ابن عباس 
فصدقة الفطر إمنا شرعت طعمة للمساكني فدل على   طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني "

 أن ماكان من قوت البلد فإنه جيزئ. 
ه أن أاب سعيد األصناف اخلمسة ألهنا كانت قوت البلد ، فقد ثبت يف البخاري وغري  قالوا : وإمنا ذكر النيب 

فهو طعامهم ولذا أمرهم النيب صلى هللا عليه   وكان طعامنا يومئذ الشعُي والزبيب والتمر واألقط "قال : " 
وسلم إبخراجه وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم وعلى ذلك فإخراج 

 الشعريعندان ال جيزئ النه ليس من قوت البلد.
 ] وال معيٌب [ : قال :  

 كمسوِّس ومبلول وقدمي تغري طعمه .
 

 قال : ] وال خبٌز [ : 
 قالوا خلروجه عن الكيل واإلدخار .
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 وأفضله يف املذهب متر، فزبيب، فرب،، فشعري، فدقيقها، فسويقها، فأقط.
 وقال الشافعية: الرب أفضل.

 وقال الشارح: وحيتمل أن يكون أفضلها أغالها مثناً.
 احلنابلة: األفضل قوت بلد غالباً وهو األصح.وقال بعض 

واختار ابن عقيل اإلجزاء وقواه الزركشي ، وهو أظهر ألن املقصود أن يكون طعمًة للمساكني يف ذلك  -
 اليوم وال يقصد إدخاره .

 قال : ] وجيوز أن يُعطي اجلماعُة ما يلزم الواحد [ : 
مجاعة من الناس مبعىن أن يقسم الصاع على أكثر من  الذي يلزم الواحد هو الصاع ، فيجوز أن يدفعه إىل

 مسكني ألنه أدى الواجب عليه ، فقد أخرج صاعاً من طعام . 
 قال : ] وعكسه [ :

 أي وجيوز عكسه أبن يعطى الواحد ما يلزم اجلماعة ، قال املوفق : " ال نعلم خالفاً بني أهل العلم فيه " .
 جازت .وذلك ألهنا صدقه دفعت إىل مستحقها فأ

  قوله تعاىل : املشهور عند احلنابلة : أن صدقة الفطر تدفع إىل األصناف الثمانية املذكورين يف   مسألة :

 اآلية ، لعموم اآلية .  چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ  
لصدقة حلاجة نفسه وهو الفقري واختار شيخ اإلسالم : أهنا ال جتزئ إال ملن يستحق الكفارة وهو من أيخذ ا -

 فخصها النيب صلى هللا عليه وسلم ابملساكني .  طعمة للمساكني ": "  واملسكني ، واستدل بقوله 
قال : والفارق بينها وبني زكاة املال : أن زكاة املال متعلقة ابملال ، وأما صدقة الفطر فهي متعلقة ابلبدن ولذا 

 إن الكفارات ككفارة اليمني وغريها متعلقة ابلبدن ال ابملال .جتب على الفقري فأشبهت الكفارة ف
  تعاىل : فإن " ال " هنا عهدية ، قال  چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ   وأما قوله تعاىل :

 .  ، فهي يف صدقة املال وهذا هو الراجح واختاره شيخنا چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 
 
 
 

 ابب إخراج الزكاة 
 قال : ] وجيب على الفور مع إمكانه إال لضرر [ : 
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جيب على الفور إخراج الزكاة ، فمن وجبت عليه زكاة يف ماله سواء كانت من املواشي أو عروض التجارة أو 
لفورية قال تعاىل ألن األمر املطلق يقتضي ا النقد أو غريها فيجب عليه أن خيرجها فوراً ، وال جيوز له الرتاخي ،

وألن حاجة الفقري انجزة والتأخري خيل ابملقصود ورمبا أدى إىل الفوات وهو قول   چڱ   ں      چ :
 اجلمهور خالفاً لألحناف.
 وقوله : ] مع إمكانه [ : 

 أي مع إمكان اإلخراج وهذه قاعدة يف الواجبات ، وأن الواجبات إمنا جتب مع القدرة . 
ئها فوراً فله أن يرتاخى إىل القدره ، كأن يكون املال غائباً عنه فلم يتمكن من زكاته إال فإن مل يقدر على أدا

إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما : "  وقوله   چہ  ہ  ہ  ھ   چ   مرتاخياً جاز له ذلك لقوله تعاىل:
 .  استطعتم "

 قال املؤلف : ] إال لضرر [ :
فلو أتخر عنه الساعي وخشي إن أداها بنفسه أن يطالبه الساعي هبا وقد ال   ال ضرر وال ضرار " : "لقوله 

 يصدقه يف أنه قد أداها بنفسه ، فيجوز له أن يتأخر حىت ييأس من قدوم الساعي .
إن كان واملذهب وهو منصوص أمحد أن للمالك أتخريها حلاجته إىل ميسرته إليها، ألهنا وجبت مواساًة للفقري، ف

 واحتج به أمحد. صاحباً حمتاجاً فهو أوىل ابملواساة أو لعذر قحط وحنوه، وهو قول عمر
وهل جيوز له أن يؤخرها ليؤديها إىل من هو أشد حاجة من احلاضر أو لقريب له ومثله من أجل حترى من 

 يستحقها؟ 
ليسري أي عرفاً كاليوم واليومني وهذا هو املشهور يف املذهب جواز ذلك وقيده مجاعة من احلنابلة كاجملد ابلزمن ا

الراجح ألن األصل وجوب دفعها فوراً، فعفي عن الزمن اليسري يف العرف وأطلق القاضي وابن عقيل ومل يقيداه 
 ابلزمن اليسري.

 والراجح أنه يعتد بذلك لاال يرتك واجب املبادرة هبا فوراً ملندوب تقدمي القريب وحنوه هبا.
 ن يعطي قريبه كل شهر شيااً، ومحلها أبو بكر على تفحلها قال اجملد : وهو خالف الظاهر. وعن أمحد أن له أ

 قال : ] فإن منعها جحداً لوجوهبا كفر عارٌح ابحلكم [ : 
 إبمجاع العلماء، ألنه مكذب هلل ولرسوله ، وكذا من جحد وجوهبا ولو أداها .

 قال : ] وأخذت منه [ : 
 قبل كفره . أي الزكاة ألهنا وجبت عليه
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 قال : ] وقتل [ : 
 .   من بدل دينه فاقتلوه ": " ردًة إمجاعاً؛ ألنه كافر ابهلل عز وجل ، وقد قال 

 قال : ] أو خبالً أخذت منه [ : 
 ومل يكفر .  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  فمن تركها خبالً هبا فإهنا تؤخذ منه قهراً لقوله تعاىل : 

 قال : ] وُعزِّر [ : 
 الرتكابه حمرماً ال حد فيه فوجب فيه التعزير .

وظاهره : أنه ال يؤخذ منه شطر املال ، وهذا هو املشهور عند احلنابلة وأن مانع الزكاة تؤخذ منه الزكاة الواجبة 
 فحسب ويعزر على املنع .

نه يؤخذ منه شطر ماله ، وهو قول أيب بكر من احلنابلة واألوزاعي وهو قول الشافعي يف وعن اإلمام أمحد : أ -
القدمي و اختيار ابن القيم و نصره يف هتذيب السنن ، وأن مانع الزكاة يؤخذ منه نصف ماله الذي وجبت فيه الزكاة 

 يراه اإلمام .  مع الزكاة الواجبة ، وهذا القول أصح وهذا من ابب التعزير فريجع فيه إىل ما
فإن منع زكاة اإلبل وله مائة من اإلبل أخذان مخسني منها وأخذان الزكاة ومل نتعرض لبقية ماله الذي مل مينع 

 زكاته. 
و يف مسند أمحد وسنن أيب داود والنسائي من حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده واحلديث إسناده جيد ، 

ومن منعها فإان آخذوها وشطر ماله عرْزمًة من قال : "  نيب وقد صححه غري واحد من أهل العلم أن ال
 .  عزمات ربنا "

 قال : ] وجتب يف مال صيب وجمنون فيخرجها وليهما [ : 
تقدم الكالم على هذه املسألة ، وأن الزكاة واجبة يف مال الصيب واجملنون وخيرجها عنهما وليهما ؛ ألنه هو القائم 

 ابلتصرفات املالية عنهما .
وعن اإلمام أمحد : ال يلزمه اإلخراج إن خاف أن يطالبه بذلك ، كمن خيشى رجوع الساعي، ويخعلمه إذا بلغ وعقل 

 أنه مل خيرج زكاة ماله.
 

 قال : ] وال جيوز إخراجها إال بنية [ : 
 عمال ابلنيات "إمنا األ: " إن كان مكلفاً ، فإن دفعها على أهنا صدقة تطوع مث نواها زكاة ملاله مل جتزئه قال 

 متفق عليه.
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وإن أخذها اإلمام قهراً المتناعه فإن نية اإلمام تكفي دون رب املال، وجتزئه ظاهراً فال يطالب هبا، وال جتزئه 
 ابطناً لعدم النية.

 قال : ] واألفضل أن يفرقها بنفسه [ : 
ب والفضة أو كانت من األموال الظاهرة  فاألفضل له أن يفرقها بنفسه سواء كانت الزكاة من األموال الباطنة كالذه

كاملواشي ، فاألفضل له أن يتوالها بنفسه فيفرقها على مستحقيها و ألنه هبذا يتيقن وصوهلا إىل مستحقيها وله أن 
 يدفعها إىل اإلمام أو السعاة هذا هو املشهور عند احلنابلة . 

ألفضل له أن يدفعها إىل اإلمام حىت تزول عنه وقال بعض احلنابلة كأيب اخلطاب وهو مذهب الشافعية : بل ا -
التهمة وعن اإلمام أمحد : األفضل أن يدفعها لإلمام إن كانت أمواالً ظاهرة أو صدقة فطر، وكانت جتىب يف زمن 

وهذا القول هو الراجح  وكان الناس يدفعوهنا إىل السعاة كما هو مشهور يف غري ما حديث عن النيب  النيب 
 وهنا يف موضعها.إن كانوا يضع

واملشهور يف املذهب : أن له أن يدفعها إىل اإلمام اجلائر الذي يضعها مواضعها ، فإن كان ال يضعها يف مواضعها 
فقال القاضي وصوبه يف " اإلنصاف" حترم دفعها إليه وجيب كتمها وهو قول اجلمهور ألن مقصود الشارع إيصاهلا 

 اإلمام يف مصارفها أم ال، وهو قول ابن عمررضي هللا عنهما.إىل مستحقيها وجتزئ مطلقًاسواء صرفها 
 لكن هل جيب دفعها إىل اإلمام أم ال ؟ 

 . جيب عليه أن يدفعها إىل اإلمامإذا كانت األموال ابطنة فقد أمجع العلماء على أنه جيوز له أن يصرفها بنفسه وال
 وإن كانت األموال ظاهرة : 

 وز له أن يفرقها بنفسه وال جيب أن يدفعها إىل اإلمام كما تقدم. فقال احلنابلة والشافعية : جي -
 وقال املالكية واألحناف : بل جيب أن يدفعها إىل السلطان .  -

 كان يبعث السعاة يف األموال الظاهرة .   وأبن النيب   چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ   واستدلوا بقوله تعاىل :
وا : ابلقياس على األموال الباطنة وما استدل به أهل القول الثاين إمنا يدل على أن اإلمام جيب وأما احلنابلة فاستدل 

عليه أخذها من أصحاب األموال الزكوية ، وليس فيه وجوب دفعها إليه إال إذا طالب هبا ، فإن طالب هبا اإلمام 
و اجلمهور، وذلك ملا يف منعها من الفتنة فيجب دفعها إليه سواء كانت ابطنة أو ظاهرة وهو قول بعض احلنابلة وق

كما ثبت   قد عفوت عن اخليل والرقيه فهاتوا صدقة الرِقة "قال : "  واالفتيات على السلطان ، وألن النيب 
 " أمر واألمر للوجوب . هاتوايف سنن أيب داود إبسناد حسن ، فقوله : " 

 يه أمحد يف اخلوارج إذا غلبوا على بلد.واملذهب أنه جيوز الدفع إىل اخلوارج والبغاة، ونص عل
 وهل يشرع أن يعلم الفقري أهنا زكاة مال ؟ 
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 نص اإلمام أمحد على أن ذلك يكره ، ملا يف ذلك من كسر قلب الفقري . 
 واستثىن احلنابلة : من كان عادته أال يقبل الزكاة ويتنزه عنها فال جيزيء دفعها إليه إال أن يعلم أهنا زكاة .

 املشهور عند احلنابلة .هذا هو 
وقال بعض احلنابلة : بل جيزئ ، وهذا هو الظاهر ؛ وذلك ألهنا قد دفعت إىل مستحق فأجزأت والصحابة كانوا 

 املتقدم .  يقبلون الزكاة كما يف حديث معاذ 
 قال : ] ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد [ :  

 رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف .  لها مغرماً "" اللهم اجعلها مغنماً وال جتعيقول املتصدق : 
إذا أاته  قال : كان النيب  وأما آخذها من السعاة فيقول ما ورد يف الصحيحني عن عبد هللا بن أيب أوىف 

: اللهم صل على آل  فأاته ابن أيب أوىف بصدقته فقال: " اللهم صل على آل فالن ،  الناس بصدقتهم قال
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  :  وقد قال تعاىل هم أثن عليهم ، فهو من ابب الدعاءأي : الل  أيب أوىف "

 أي ادع هلم .   چں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  
بل عام  ابلنيب  ث ليس خاصاً فيستحب لإلمام أو انئبه أن يدعو لدافعها وهذا الدعاء الوارد يف اآلية واحلدي

ونظري هذا : قول النيب  ،  چۀ      ۀ  ہ  ہہ   چ  له ولغريه ولكن اخلاص به هذا الفضل املذكور بقوله :
 " :" إن هذا القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن هللا ينورها هلم بصاليت عليهم   . 

 ال يف فقراء بلده وال جيوز نقلها إىل ما تقصر فيه الصالة [ : قال : ] واألفضل إخراج زكاة كل م
املستحب إخراج زكاة كل مال يف فقراء بلده والجيوز نقلها إىل ما تقصر فيه الصالة وهو قول اجلمهور خالفاً 
ر ألحناف الذين يرون الكراهية فقط، والراجح قول اجلمهور ملا أييت، فإن أخرجها إىل موضع دون مسافة القص

فأعلمهم أن : " جاز لكنه خالف األفضل ويف الصحيحني أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملعاذ بن جبل 
أي يف فقراء أهل اليمن، وثبت يف سنن أيب داود   هللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم "

أين املال ؟ صدقة فلما رجع عمران قال له : " على ال أن زايد بن أبيه أو بعض األمراء بعث عمران بن حصني 
ووضعناها حيث كنا نضعها على  فقال : وللمال أرسلتين ؟ أخذانها من حيث كنا أنخذها على عهد النيب 

 .  " عهد النيب 
هنم فدل على أهنم مل يكونوا جيبون الصدقة إىل بلد اإلمام وإمنا كانوا يضعوهنا يف فقراء البلد إال إن فضل شيء فإ

 يرجعون به إىل بلد اإلمام .
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ألن األقربني أوىل ، ويدل عليه من النظر : أن قلوب فقراء البلد متعلقة به فصرفها إىل غريهم كسر لقلوهبم 
 ابملعروف . 

 فإن كانت دون مسافة قصر فهي مبعىن البلد الواحد لعدم قصر الصالة فيها بل تصلى الصالة فيها صالة حضر ،
روع " : ) ويتوجه احتمال ابملنع ( وهو وجه عند الشافعية، ألن فقراء ذلك املكان ال يعلم هبم وقال صاحب " الف

 .  غالباً إال أهله وهو ظاهر األحاديث، والراجح املذهب ملا تقدم
وظاهر كالم املؤلف وهو املذهب أنه ال جيوز نقلها إىل بلد تقصر فيه الصالة ولو ملصلحة راجحة كشدة حاجة أو 

 و لطالب علم و حنو ذلك .رحم أ
 وعن اإلمام أمحد وهو اختيار شيخ اإلسالم : جواز ذلك ، واختاره طائفة من احلنابلة .

 و يدل على هذا أثر معاذ بن جبل رضي هللا عنه يف نقله صدقة أهل اليمن إىل فقراء الصحابة يف املدينة . 

 قال : ] فإن فعل أجزأت [ : 
 ا فأجزأت صاحبها والنهي يعود إىل أمر خارج . ألهنا زكاة أديت إىل مستحق هل

 قال : ] إال أن يكون يف بلد ال فقراء فيه [ : 
فإذا كان يف بلد ال فقراء فيه فقد اتفق أهل العلم على أنه جيوز له أن ينقلها إىل بلدة أخرى وذلك لعدم املزاحم 

 .األحق ، و عليه مؤنة نقلها ألنه من توابع أدائها إىل مستحقيها 
 قال : ] فيفرقها يف أقرب البالد إليه [ : 

وجوابً ألهنم أوىل ، وقال بعض العلماء وهو ظاهر إطالق بعض احلنابلة ومال إليه شيخنا: بل يفرقها حيث ، شاء 
ألنه سقط األصل فلم يتعني شيء، وكاملرأة احملادة إذا سقط عنها وجوب احلداد يف بيتها جاز هلا يف أي موضع و 

 . هو أقوى
 واملذهب أن على املزكي مؤنة النقل وكذا كيلها ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

 قال : ] فإن كان يف بلد وماله يف آخر أخرج زكاة املال يف بلده [ :
 الضمري يعود إىل املال ال صاحب املال . قوله : ] يف بلده [

رج زكاة املال يف بلد املال ؛ وذلك ألن الزكاة متعلقة ابملال أي إن كان يف بلد من البالد وماله يف بلد آخر فإنه خي 
 فتدفع يف موضعه ، لتعلق حق فقراء البلد هبا .

 قال : ] وفطرته يف بلد هو فيه [ : 
 ألن الفطرة إمنا تتعلق ابلبدن ، واخلالف يف نقل زكاة الفطر كاخلالف يف نقل زكاة املال وتقدم .
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 ولني فأقل [ :قال : ] وجيوز تعجيل الزكاة حل
 مجهور العلماء قالوا جبواز تعجيل الزكاة .

قالوا : أي ال زكاة   ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول ": " ومنعه املالكية ؛ واحتجوا على املنع بقوله 
 صحيحة . 

له أن يصلي قبل  قالوا : و ألن الشارع وقت هلا ميقااتً فال جيوز تقدميها على ميقاهتا كالصالة ، فكما أنه ليس
 زوال الشمس فليس له أن يدفع زكاة ماله قبل مضي احلول .  

واحلديث حسن  –واستدل اجلمهور مبا ثبت يف سنن أيب داود والرتمذي وابن ماجه من حديث علي بن أيب طالب 
وهو ،   يف تعجيل زكاته قبل أن حتل ، فرخص له يف ذلك ": " سأل النيب  أن العباس بن عبد املطلب  –

 واحلديث حسن كما تقدم .   تعجل صدقة العباس سنتني "" :عند أيب عبيد القاسم بن سالم أن النيب 
 قالوا : وألن أتخريها إىل مضي احلول إمنا هو ملصلحة الغين لينمو ماله ويزداد ، فإذا قدمها قبل وقتها فقد أسقط 

 حمض حقه ، فيجوز وهذا القول هو الراجح .
 ستدل به املالكية :واجلواب عما ا

فتقدم أن الصحيح ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول " من قوله : "  أما ما استدلوا به مما روي عن النيب 
فال جتب الزكاة حىت ال زكاة واجبة " وقفه ، وجيمع بينه و بني أحاديث الباب الدالة على اجلواز أبن املراد : " 

 حيول عليه احلول. 
 أن العبادة ال تصح قبل ميقاهتا كالصالة .  وأما قوهلم :

َ جعل الشارع زوال الشمس وقتاً لصالة الظهر ومل  فيجاب عنه : أن امليقات يف الصالة جمهول املعىن فال يعقل ملِّ
ر جعل غروهبا وقتاً لصالة املغرب ، وأما مضي احلول يف الزكاة فإنه معلوم املعىن ، فإن معناه توفري الوقت للغين ليتوف

 ماله ويزداد وينمو فهو ملصلحة الغين وقد رضي إبسقاطه .
 ويشرتط يف جواز تعجيل الزكاة شرطني :

فلو كان عنده مثالً ثالثون شاة فال جيوز له أن  -ابتفاق القائلني جبواز التعجيل  -الشرط األول : ملك النصاب 
ل سبب الوجوب كما لو َكفَّر قبل احللف ، وإمنا يعجل زكاهتا لعدم سببها وهو ملك النصاب وال جيوز تقدمي الفعل قب

 جيوز تقدمي الشيء على شرطه ، كتقدمي الكفارة قبل احلنث .
وعلى ذلك : فلو عجل زكاة مخسني شاًة مث نقصت إىل ثالثني مث بلغت نصاابً استأنف حوالً جديداً و مل جيزه ما  

بقدر ما عجل من الزكاة فهو يف حكم املوجود   قدمه ألن النصاب نقص يف بعض احلول ، إال أن يكون الناقص
 كما لو عجل زكاة أربعني فبقي عنده تسع وثالثون فالناقص يف حكم املوجود .

http://www.al-zad.co/
http://www.al-zad.co/


 

 
 

 

 هـ1434تاريخ اإلضافة / ربيع األول / 

 

  ( زكاةكتاب النع  ) شرح زاد المستق

 هـ1429

 

 

 هللا  ةة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظلفضيل

67 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m  
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

واملشهور يف املذهب : أنه ليس له أن خيرج عما يستفيده ألنه ليس يف ملكه ، فلو أن رجالً عنده ثالمثائة شاة 
يد على أربعمائة فال أييت عليها احلول إال وقد وجب عليه أربع الواجب عليه ثالث شياه وهو يظن أن شياهه ستز 

 شياه فال جيوز له أن خيرج شاه عما قد يستفاد و ثالث شياه عن الثالمثائة .
وعن اإلمام أمحد : اجلواز لوجود السبب يف اجلملة ؛ وألن املال املستفاد يضم إىل النصاب يف احلول ، فيضم إليه 

 . القول أظهروهذا  أيضاً يف جواز التعجيل
 فليس له أن يعجل ثالث سنني أو أربع أو مخس .  [ الشرط الثاين : وهو ما ذكره املؤلف بقوله : ] حلولني فأقل

وعن اإلمام أمحد : أنه جيوز التعجيل ملا شاء من السنني وهو مذهب األحناف وهذا القول هو األظهر ؛ ألنه 
 منا هو ملصلحة الغين وهو اختيار طائفة من أصحاب اإلمام أمحد . مقتضى التعليل املتقدم ، وأن التأخري إ

:    إن عجل زكاة ماله مث طرأ على من دفعت إليه ما مينع استحقاقه للزكاة يف وقتها ، فاملشهور يف املذهب  مسألة
 : أهنا جتزئ 

 عل إذا صح فال يبطل إال بدليل. صاحبها ، ألنه أخرج زكاة املال على وجه مأذون له فيه وال دليل على إبطاهلا والف
إذا دفع الزكاة قبل مضي احلول مث افتقر عند متامه فليس له أن يرجع ال إىل الفقري وال إىل السعاة ألنه  مسألة : 

 ابختياره . عجلها
 قال : ] وال يستحب [ :

اخلالف يف هذه أي ال يستحب له أن يعجل بل املستحب له أن خيرج زكاته عند مضي احلول قالوا : لوجود 
 املسألة ، فخروجاً من اخلالف ال يستحب التعجيل . 

 وتقدم أن اخلروج من اخلالف ليس دليالً على حكم ما من األحكام الشرعية . 
والراجح : ما ذكره صاحب " الفروع " احتماالً فقد قال : ) ويتوجه احتمال أنه يتبع املصلحة ( فإذا كانت 

      ب هو التعجيل ، كأن يصاب املسلمون مبجاعة فيعجل زكاته فهو أفضل .املصلحة يف التعجيل فاملستح
 وملن أخذ الساعي منه زايدة أن يعتد هبا من قابله . :  مسألة 

  ابب أهل الزكاة
 هذا الباب فيمن تصرف إليهم الزكاة .

 قال : ] أهل الزكاة مثانية [ :
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ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ   وهم املذكرون يف قوله تعاىل : 

أي ال حتل الزكاة   چڭڭ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ 
 إال هلذه األصناف الثمانية .

وقد اتفق العلماء على أن الزكاة ال جيوز وال جيزئ صرفها إىل غريهم من بناء املساجد ووقف املصاحف وبناء 
 القناطر وتكفني املوتى وإصالح الطرق وغريها من أبواب اخلري .

الزكاة إىل مثانية أسهم فيعطى كل صنف من هذه األصناف وال يظهر أن املراد ابآلية االستيعاب أبن تقسم 
الثمانية نصيباً فاآلية ال تدل على هذا بل ظاهرها أن الزكاة ال حيل دفعها و ال جتزئ إال هلذه األصناف 

 يف حديث معاذ  : الثمانية، وليس فيها وجوب استيعاب األصناف الثمانية ومما يدل عليه قوله 
والفقراء صنف من هذه فرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم "فأعلمهم أن هللا ا"  

 األصناف الثمانية وقد أجزأ دفعها إليهم دون ما سواهم وهو مذهب مجهور العلماء خالفاً للشافعية . 
  قال : ] األول : الفقراء وهم من ال جيدون شيئاً أو جيدون بعض الكفاية [ :

، وهم من ال جيدون شيااً أو   چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ  : قال تعاىل :  فالصنف األول الفقراء 
جيدون بعض الكفاية أي دون النصف كربع كفايته أو ثلثها ، أي ما يكفيه و يكفي من ميونه يف مطعمه و 

رياً كما قال شيخنا مسكنه و كسوته مدة سنه ، وكذا إعفافه وعلى ذلك فإنه يعطى ما يتزوج به و لو كان كث
 رمحه هللا .

ومنصوص أمحد أن من كان له عقار وغلته ال تكفي فيعطى من الزكاة، وعلى ذلك فال يلزمه بيع عقاره ألن 
 زكاة الناس ال تدوم له كل سنة واختاره شيخنا.

 قال : ] واملساكني جيدون أكثرها أو نصفها [ : 
 أكثرها أو نصفها .  واملسكني من ال جيد متام كفايته وإن كان جيد

فإذا كان يكفيه يف السنة عشرون ألف رايل ينفقها على نفسه وعياله وعنده عقار أو دكان أو وظيفة ال 
يتحصل له منها إال على عشرة آالف رايل فهذا ال جيد إال نصف كفايته فهو مسكني ، ويعطى كفاية سنه 

 ألن الزكاة تتكرر كل سنه فكان االعتبار هبا . 
ڻ  ڻ     چ ري أشد حاجة من املسكني ، ولذا قدمه هللا عز وجل يف اآلية على املساكني فقال : و الفق

 و إمنا يبدء ابألهم فاألهم . چڻ  ۀ  
 والغين ال حيل له أن أيخذ من الزكاة شيااً وهو من ميلك كفايته ابلقوة أو ابلفعل عند مجهور العلماء . 
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 ذن : الغين قسمان : إ
 األول : من ميلك كفايته ابلفعل : أي قد حتصل له ما يكفيه سنته .

 والثاين: غين ابلقوة : وهو من عنده قدرة على التكسب ابلعمل .
أن رجلني أتيا إىل وقد ثبت يف مسند أمحد وسنن أيب داود والنسائي عن عبيد هللا بن عدي بن اخليار : " 

وهذا من  -الصدقة فقلب النظر فيهما فرآمها جلدين فقال : إن شئتما أعطيتكما  يسأالنه رسول هللا 
التوبيخ والتقريع هلما أي إن شاتما أطعمتكما حراماً ، وحيتمل أن يكون أرجع األمر إليهما الحتمال أنه مل يتهيأ 

 .   "وال حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب  -هلما شيء من عمل 
ادر على التكسب للعلم ال للعبادة وتعذر اجلمع أعطي ، و الفرق بني العبادة والعلم هو واملذهب أنه إن تفرغ ق

 تعدي االنتفاع ابلعلم وقصور العبادة على صاحبها .
واختار الشيخ أنه جيوز أن يؤخذ من الزكاة ما يشرتى به ما حيتاج إليه طالب العلم من كتب علم، اليت ال بد 

ل بعض احلنابلة وهو رواية عن اإلمام أمحد : الغين من ميلك مخسني درمهاً أو ما وقا ملصلحة دينه ودنياه منها
 يساويها من الذهب . 

من سأل الناس وعنده ما يغنيه كانت له قال : "  واستدلوا حبديث رواه أبو داود عن ابن مسعود أن النيب 
مخسون درمهاً أو قيمتها من الذهب خدوش أو كدوح يوم القيامة فقيل : ي رسول هللا وما الغىن ؟ فقال : 

 الصواب مذهب اجلمهور . لكن احلديث ضعيف فال حيتج به و  "
 وقال األحناف : من ملك نصاابً فهو غين ، فال حيل له أن أيخذ من الزكاة شيااً . 

ن من تؤخذ منه غنياً وهي إمنا تؤخذ مم فسمى النيب تؤخذ من أغنيائهم " : " واستدلوا : بظاهر قوله 
 ملك نصاابً فدل على أن مالك النصاب غين . 

واجلواب أهنا تؤخذ ممن ملك نصاابً ألن الغالب فيه الغىن وإال فقد يكون من ميلك النصاب عنده أسرة كثرية 
 فيحتاج إىل الزكاة كمن ميلك أربعني شاة عندان فإهنا ال تكفيه . 

 [ : قال : ] والثالث : العاملون عليها وهم جباهتا وحفاظها
وعدى   چۀ  ہ  چ  وكتاهبا وقسامها فجباة الزكاة : الذين جيمعوهنا من األغنياء ، قال تعاىل : 

العاملني بعلى لبيان أن عملهم عمل واليه فهم الذين تولوا عليها ، والعامل هبا ابلباء هو املضارب ابملال ، 
 من هلم واليه عليها . والعامل فيها هو األجري ، و املراد ابآلية 

 وحفاظها : الذين يقومون على حفظها يف املستودعات وغريها . 
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 وقسامها : الذين يصرفوهنا إىل أهلها ، هؤالء يدفع هلم من الزكاة عخمالة على عملهم و إن كانوا أغنياء لقوله :

 ، فال يشرتط أن يكون العامل فقرياً .  چۀ  ہ  چ 
م عن ابن الساعدي قال عملت على الصدقة لعمر فلما فرغت منها وأديتها إليه ودليل هذا : ما ثبت يف مسل

قال : خذ هذه العخمالة فقلت : إمنا عملت هلل فأجري على هللا فقال : خذ ما أعطيتك فإين عملت على عهد 
  إذا أعطيت شيئاً من غُي أن تسأل فخذ فكل وتصدق ": " فقلت مثل ما قلت فقال يل النيب  النيب 

چ  وهذا احلديث يدل على أهنا تدفع للعامل وإن كان غنياً ، ويفيده أيضاً إطالق عموم اآلية يف قوله : 

 .چۀ  ہ  

 وهل يشرتط أن يكون العامل عليها مسلماً ؟ 

  چڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ :قال مجهور العلماء يشرتط و احتجوا بقوله تعاىل

ۀ  چ  ية على أن الوالية ال تعطي للكافر والعمل على الزكاة والية ولذا قال تعاىل : فدلت هذه اآل

ال " على " اليت تفيد تضمن الوالية أي العاملون والية عليها كما تقدم وقد قال عمر: " فأتى بلفظة  چہ  
 .  أتمنوهم وقد خوهنم هللا "

 توالها الذمي ، قالوا : ألنه أيخذها أجرة ، ال زكاة . وعن اإلمام أمحد : أنه جيوز أن ي
ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ : والراجح هو القول األول وأن ذلك ال جيوز لقوله تعاىل 

والعمل على الزكاة والية ولذا يتوالها يف الغالب أشراف الناس فهو والية على الزكاة وتسليط على   چڎ     
رفها إىل املستحقني هلا فهي والية ، فال جيوز أن يتوالها كافر لكن العمل على الزكاة الغين ألخذ الزكاة منه وص

يف غري الوالية عليها كالرعاة هلا واحلاملني هلا من منطقة إىل أخرى واحلارس وغري ذلك جيوز أن يكونوا كفاراً ؛ 
 ر يف مثل هذه األعمال. ألن هذه ليست من الوالية يف شيء وإمنا هو استاجار وجيوز أن يستأجر الكاف

 ويشرتط أن يكون أميناً ابتفاق العلماء .
 وهل يشرتط أن يكون ابلغاً ؟ 

 املشهور عند فقهاء احلنابلة وغريهم : اشرتاط أن يكون ابلغاً ألن من شروطها األمانة والصيب غري مكلف . 
 ووجه صاحب الفروع : جواز استعمال املميز العاقل األمني واألول أظهر . 
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وال جيوز أن يتوالها أحد من ذوي القرابة للنيب صلى هللا عليه وسلم وهم بنو هاشم ، يدل على هذا ما ثبت  
أهنا ال : "  يف مسلم أن بعض بين هاشم سأل النيب صلى هللا عليه وسلم العمل على الصدقة فقال النيب 

 .  تنبغي آلل حممد إمنا هي أوساخ الناس "
 عطوا من الفيء ال من الزكاة جاز ، أما الزكاة فال يعطون منها هلذا احلديث . لكن إن عملوا فيها و أ

 وقال بعض احلنابلة: إن منع منه اخلمس جاز وإال فال وهو ظاهر ملا أييت.
 قال : ] الرابع املؤلفة قلوهبم ممن يرجى إسالمه [ :

ن نعرف ميله إىل اإلسالم فهو رجاء له فهو كافر لكن نرجو إسالمه إن أعطيناه من الزكاة فيعطى من الزكاة أب
وكان ال يسأل شيئاً على اإلسالم : " أساس، ملا ثبت يف مسند أمحد : عن أنس رضي هللا عنه أن النيب 

إال أعطاه ، فسأله رجل فأعطاه شاًء كثُياً بني جبلني فرجع إىل قومه فقال: ي قوم أسلموا فإن حممداً 
 .   يعطي عطاء من ال ُيشى الفاقة "

 قال : ] أو كف شره [ :
 كمن يقطع على املسلمني الطريق أو من الدول اليت ختشى سطوهتا حال ضعف املسلمني .

 قال : ] أو يرجى بعطيته قوة إميانه [ :
 بعث إىل النيب : " أي يرجى إبعطائه أن حيسن إسالمه ، ويف الصحيحني أن علي بن أيب طالب 

بني أربعة : األقرع بن حابس وُعيينة بن حصني  فقسمها النيب  –من أي من الي –بذرهبِة يف تربتها 
: إمنا  وعلقمة بن ُعالثة وزيد اخلُي ، فغضبت قريش وقالت : يعطي صناديد جند وال يعطينا فقال النيب 

 فهذا فيه إعطاء السيد املطاع الذي يرجى إبعطائه قوة إميان .  فعلت ذلك ألأتلفهم "
 يد املطاع رجاء إسالم نظرائه يف القبائل ، وكذا يعطى جلبايتها ممن ال يعطيها . و جيوز أن يعطي الس

 وإعطاء املؤلفة قلوهبم توقف يف عهد عمر وعثمان وعلي لقوة اإلسالم وظهوره واحتيج إليه يف زمن النيب 
ية إليه ، فدل على أهنم ، وتوقفه يف عهد اخللفاء الثالثة ال يعين تركه ، وإمنا لزوال احلاجة الداع وأيب بكر 

يعطون عند احلاجة فقط ، وهذه األصناف األربعة تدفع إليهم الزكاة متليكاً و الالم الم التمليك يف قوله تعاىل : 
دون بقية األصناف  چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ 

 اآلية ويف ال تفيد التمليك . چ ہ  ھ چ:  ولذا قال تعاىل
 [ : قال : ] اخلامس : الرقاب

 .   چ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  چ  :لقوله تعاىل

http://www.al-zad.co/
http://www.al-zad.co/


 

 
 

 

 هـ1434تاريخ اإلضافة / ربيع األول / 

 

  ( زكاةكتاب النع  ) شرح زاد المستق

 هـ1429

 

 

 هللا  ةة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظلفضيل

72 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m  
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

ال أتمنوهم " على " اليت تفيد تضمن الوالية أي العاملون والية عليها كما تقدم وقد قال عمر: " فأتى بلفظة
 .  وقد خوهنم هللا "

 كاة . وعن اإلمام أمحد : أنه جيوز أن يتوالها الذمي ، قالوا : ألنه أيخذها أجرة ، ال ز 
 والراجح هو القول األول وأن ذلك ال جيوز لقوله تعاىل 

والعمل على الزكاة والية ولذا يتوالها يف الغالب أشراف الناس فهو والية على الزكاة وتسليط على الغين ألخذ 
 غري الزكاة منه وصرفها إىل املستحقني هلا فهي والية ، فال جيوز أن يتوالها كافر لكن العمل على الزكاة يف

الوالية عليها كالرعاة هلا واحلاملني هلا من منطقة إىل أخرى واحلارس وغري ذلك جيوز أن يكونوا كفاراً ؛ ألن 
 هذه ليست من الوالية يف شيء وإمنا هو استاجار وجيوز أن يستأجر الكافر يف مثل هذه األعمال. 

 ويشرتط أن يكون أميناً ابتفاق العلماء .
 لغاً ؟ وهل يشرتط أن يكون اب

 املشهور عند فقهاء احلنابلة وغريهم : اشرتاط أن يكون ابلغاً ألن من شروطها األمانة والصيب غري مكلف . 
 ووجه صاحب الفروع : جواز استعمال املميز العاقل األمني واألول أظهر . 

دل على هذا ما ثبت وال جيوز أن يتوالها أحد من ذوي القرابة للنيب صلى هللا عليه وسلم وهم بنو هاشم ، ي 
أهنا ال : "  يف مسلم أن بعض بين هاشم سأل النيب صلى هللا عليه وسلم العمل على الصدقة فقال النيب 

 .  تنبغي آلل حممد إمنا هي أوساخ الناس "
 لكن إن عملوا فيها و أعطوا من الفيء ال من الزكاة جاز ، أما الزكاة فال يعطون منها هلذا احلديث . 

 احلنابلة: إن منع منه اخلمس جاز وإال فال وهو ظاهر ملا أييت. وقال بعض
 قال : ] الرابع املؤلفة قلوهبم ممن يرجى إسالمه [ :

فهو كافر لكن نرجو إسالمه إن أعطيناه من الزكاة فيعطى من الزكاة أبن نعرف ميله إىل اإلسالم فهو رجاء له 
وكان ال يسأل شيئاً على اإلسالم : " نه أن النيب أساس، ملا ثبت يف مسند أمحد : عن أنس رضي هللا ع

إال أعطاه ، فسأله رجل فأعطاه شاًء كثُياً بني جبلني فرجع إىل قومه فقال: ي قوم أسلموا فإن حممداً 
 .   يعطي عطاء من ال ُيشى الفاقة "

 قال : ] أو كف شره [ :
 ا حال ضعف املسلمني .ختشى سطوهت كمن يقطع على املسلمني الطريق أو من الدول اليت

 قال : ] أو يرجى بعطيته قوة إميانه [ :
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 بعث إىل النيب : " أي يرجى إبعطائه أن حيسن إسالمه ، ويف الصحيحني أن علي بن أيب طالب 
بني أربعة : األقرع بن حابس وُعيينة بن حصني  فقسمها النيب  –أي من اليمن  –بذرهبِة يف تربتها 

: إمنا  يد اخلُي ، فغضبت قريش وقالت : يعطي صناديد جند وال يعطينا فقال النيب وعلقمة بن ُعالثة وز 
 فهذا فيه إعطاء السيد املطاع الذي يرجى إبعطائه قوة إميان .  فعلت ذلك ألأتلفهم "

 و جيوز أن يعطي السيد املطاع رجاء إسالم نظرائه يف القبائل ، وكذا يعطى جلبايتها ممن ال يعطيها . 
 ء املؤلفة قلوهبم توقف يف عهد عمر وعثمان وعلي لقوة اإلسالم وظهوره واحتيج إليه يف زمن النيب وإعطا

، وتوقفه يف عهد اخللفاء الثالثة ال يعين تركه ، وإمنا لزوال احلاجة الداعية إليه ، فدل على أهنم  وأيب بكر 
اة متليكاً و الالم الم التمليك يف قوله تعاىل : يعطون عند احلاجة فقط ، وهذه األصناف األربعة تدفع إليهم الزك

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
  وفي الرقاب ...  دون بقية األصناف ولذا قال تعاىل

 اآلية ويف ال تفيد التمليك .
 قال : ] اخلامس : الرقاب [ 

   0وفي الرقاب  له : إلى قو  …إنما الصدقات  لقوله تعالى : 
 قال : ] وهم املكاتبون [ :

 وظاهر ولو مع القوة والكسب.
والكتابة اتفاق بني السيد ورقيقه بتحرير الرقيق مقابل أقساط معلومة يدفعها الرقيق لسيده حىت يتم فك رقبته  

 ما يتم به فكاك رقبته .  من العبودية لسيده فاملكاتب جيوز أن يعان على مكاتبته من الزكاة فيعطى من الزكاة
فالرقيق غري املكاتب جيوز أن يفك  چ ہ  ھ چومثل ذلك أيضاً : الرقيق غري املكاتب ، لعموم قوله : 

 چ ہ  ھ چأسره من عبودية سيده أبن حترر رقبته ابألموال الزكوية وهو املذهب، فيدخل يف قوله : 

 الرقاب املكاتبة والرقاب غري املكاتبة .
 ك منها األسُي املسلم [ :قال : ] ويف

إذا وقع مسلم يف األسر حتت أيدي الكفار فيجوز أن يفدى من الزكاة ، فيعطى الكفار من الزكاة ليفكوا أسره، 
 ؛ ألهنا رقبة مأسورة حتتاج إىل فك فدخلت يف عموم قوله چ ہ  ھ چوهو داخل يف عموم قوله تعاىل : 

 .چ ہ  ھ چ
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لى أن الرقبة إمنذا تفذك إذا كانذت مسذلمة ، وهذذا ظذاهر ، فذإن الزكذاة إمنذا ويف قوله : ] املسلم [ ما يدل ع
 ختتص ابملسلمني ، إال ما تقدم يف املؤلفة قلوهبم فإهنا إمنا تدفع لكفار منهم املصلحة.
 قال : ] السادس : الغارم إلصالح ذات البني ولو مع غىن أو لنفسه مع الفقر [ :

 والبني هو الوصل.
 . چھ  چ  : ، وهو من عليه غخرم ، والغرم هو الدين قال تعاىل السادس : الغارم

 وقسم املؤلف الغارم إىل قسمني : 
 القسم األول : الغارم إلصالح ذات البني . 

 القسم الثاين : الغارم لنفسه .  
أما الغارم إلصالح ذات البني ، فهو الرجل يصلح بني طائفتني من الناس فيتحمل من أجل هذا اإلصالح 

ليزول ما بينهم من عداوة فيعطى  أمواالً يف ذمته كأن يقع شجار بني قبيلتني بينهم دايت فيتحمل هذه الدايت
 . چھ  چ  من الزكاة ؛ لدخوله يف عموم قوله تعاىل:
: أقم عندان وقد حتملت محالة فسألته فيها فقال  أتيت النيب وملا ثبت يف مسلم عن قبيصة قال : " 

 .  قة فنأمر لك هبا "حىت أتتينا الصد
 قال : ] ولو مع غىن [ :

فيعطى من الزكاة ولو كان غنياً ، ميكنه أن يدفعها من ماله وذلك ألن هذا الغرم ملصلحة عامة أشبه ما يعطى 
 الغىن فكذلك املصلح ذات البني ولعموم قوله تعاىل العامل الغين والؤلف قلبه ، فإنه للمصلحة العامة يعطي مع

 .چھ  چ : 

فإن دفع من ماله مل يعط ألنه ال يصدق عليه أنه غارم وهو املذهب ، ومال شيخنا رمحه هللا إىل أنه إن دفع بنية 
 الرجوع على أهل الزكاة أعطي منها وفيه قوة ؛ ألن احلال قد تقتضي الدفع فوراً . 

 قال : ] أو لنفسه مع الفقر [ :
أو مطعم أو غري ذلك من األمور املباحة فإنه يعطى عليه دين إلصالح نفسه يف مباح من مسكن أو منكح 

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  چ : قال تعاىل من الزكاة ، فإن كان الدين على حمرم مل يعط لاال يعان على اإلمث

 لكن إن اتب فإنه يعطى من الزكاة ألنه غارم وهو املذهب.  چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  
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أي ويف  چ ھ ہ  ھ چ ليك قال تعاىل :والغارم إمنا يعطى من الزكاة لدفع غرمه ال للتم
 الغارمني.

فإن فضل منه شيء وجب عليه رده ، فلو أن رجالً أعطى عشرة آالف لقضاء دينه فذهب هبا إىل الدائن 
فأعفاه عن بعضها فيجب عليه أن يرد الباقي ألنه إمنا دفع له للغرم فليس له أن يتملكه وقد زال السبب الذي 

 من أجله أعطى الزكاة .
كذلك ال يشرتط إذن الغارم يف إعطاء الغرمي حقه أي صاحب الدين ملا تقدم ، فإذا دفع الزكاة إىل الدائن دون 

 إذن املدين أجزأ ذلك وليس له أن يصرف الزكاة يف غري الدين ؛ ألنه إمنا دفعت له الزكاة لغرمه . 
رفه فيما شاء كسائر ماله، وأما ما كان لرقبة فاألخذ للفقراء واملسكنة والعمالة والتأليف يستقر األخذ به، فله ص

أو غرم أو يف سبيل هللا وابن سبيل فال يستقر األخذ به، فله صرفه فيما أخذه له صاحبه لعدم ثبوت ملكه عليه 
 من كل وجه وهو املذهب.

 ن وعطار . والصحيح من املذهب أن إبراء الغرمي بنية الزكاة ال جيزئ وهو قول اجلمهور خالفاً للحسمسألة :  
فلو أن رجالً له على زيد عشرة آالف فقال له : ذمتك برياة من هذه العشرة آالف ونوى بذلك الزكاة ، فإن 

 ذلك ال جيزئه يف الصحيح من املذهب . 
 وقال بعض احلنابلة ابإلجراء ، ألن إبراء الغرمي صدقة فأجزأت ابلنية عن صدقة املال . -

محلت على فرس يف سبيل قال : "  يف الصحيحني عن عمر بن اخلطاب  والراجح القول األول ؛ ملا ثبت
" فأردت أن اشرتيه منه وظننت أنه يبيعه يل  أي أضاعه من محلته عليه أي مل يقم برعايتههللا فأضاعه " 

فقال : ال تشرت وال تعد يف صدقتك فإن العائد يف صدقته كالكلب يقيء فيعود  برخص فسألت النيب 
عاد يف صدقته وألن هذا قد تيمم إخراج اخلبيث من الطيب قال تعاىل  ومن أبرأ غرميه بنية الزكاة فقد  يف قيئه "

 .  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ   :

وال جيوز له أن يدفع الزكاة إليه ويكون بينهما اتفاق وشرط على أن يدفعها له عن دينه ألن ذلك حيلة على 
واحليل ابطلة حمرمة شرعاً ، وكذلك إذا علم أنه سيدفعها له ألن ذلك من العود ابلصدقة وهو حمرم كما احملرم 

 تقدم. 
إذن : ال حيل له أن يربأ ذمة املدين وال أن يدفع إليه الزكاة حيلة إلعادهتا ملنفعة نفسه ، ويف هذا حفظ للزكاة 

 من عبث أصحاب األموال لتربئة ذمم املعسرين وغريهم .
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فإن أبرأه من زكاة الدين فالراجح جوازه خالفاً للمذهب ألنه من جنس املال وهو قول بعض احلنابلة ، واختاره 
شيخ اإلسالم فإذا كان لرجل ديون فوجب عليه زكاة قدرها عشرة آالف رايل فأبرأ منها أحد غرمائه جاز 

 واختاره شيخنا الشيخ حممد رمحه هللا 
 الزكاة للغارم امليت أم هي خمتصة ابلغارم احلي ؟  وهل جيوز أن تدفع : مسألة 

 فلو أن رجالً توىف وعليه دين فهل جيوز قضاء دينه من الزكاة ؟ 
 قوالن ألهل العلم مها قوالن يف مذهب احلنابلة : 

القول األول : أن ذلك ال جيوز وهو مذهب احلنابلة وقول مجهور العلماء وحكاه أبو عبيد وبن عبدالرب  -1
 عاً. إمجا

 .چھ  چ :  قالوا : ألن الزكاة قد دفعت إىل الغرمي ال إىل الغارم ، وقد قال تعاىل

القول الثاين وهو رواية عن أمحد وعن مالك أو بعض أصحابه مثله وهو قول أيب ثور ووجه عند الشافعية  -2
ا الغارم فيدخل يف عمومه چھ  چ :  قوله تعاىل واختاره شيخ اإلسالم : أن ذلك جائز ؛ لعموم

 امليت . 
قالوا : وأما تعليلكم فهو ضعيف فإن املقصود هو إزالة الغرم سواء دفع املال إىل الغارم أو إىل الغرمي ، ولذا 

دفعها إىل الغرمي بغري إذن الغارم ، ألن دفعها إىل الغارم ليس مبقصود ، بل املقصود هو  –كما تقدم   –أجزان 
 إىل الغرمي أو الغارم وهذا هو الراجح .  إبراء ذمته من الدين سواء دفع هذا

 قال : ] السابع : يف سبيل هللا [ :
 . چھ  ھ  ے  چ :  لقوله تعاىل

 قال : ] وهم الغزاة املتطوعة الذين ال ديوان هلم [ :
أي ال يعطون رواتب من الديوان أي من بيت املال من الفيء إن كان يكفيه، فإن مل يكن فيه ما يكفيه فله 

 ام ما يكفيه .أخذ مت
والصواب أنه جيوز أن يشرتي له املزكي ما حيتاج إليه من سلح ودواب ، وهو رواية عن امحد وهو ظاهر اآلية 

 واختاره شيخنا خالفاً للمشهور يف املذهب وأنه جيب أن يدفع إليه املال.
ًً وما حيتاج إليه من س –اجملاهد  –فيعطى   الح ودواب ، لقوله تعاىل : ما يكفيه لغزوته ذهاابً وإقامة ورجوعًا

يعين اجلهاد ولو كان غنياً ألنه يعطى للمصلحة العامة كما تقدم ، وألن هللا قد  چھ  ھ  ے  چ 

 ومل يقيده ابلفقراء ، فإن فضل من املال عن غزوته وجب عليه أن يرده . چھ  ھ  ے  چ  أطلق فقال:
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 ضه ويعتمر وأدخلوا احلج والعمرة يف سبيل هللا .وقال احلنابلة : جيوز أن أيخذ من الزكاة ما حيج به فر 
قال : ألم معقل ، وكانت مل حتج واعتذرت أبنه ليس هلا ما تركبه وأن  واستدلوا مبا ثبت يف أيب داود أن النيب 

ومبا ،  فهال حججيت فيه فإن احلج يف سبيل هللا ": "  زوجها قد أوصى جبمله يف سبيل هللا فقال هلا النيب 
أما إن احلج يف كما يف كتاب أيب عبيد القاسم بن سالم إبسناد صحيح أنه قال : "   –ابن عمر صح عن 

 . چھ  ھ  ے  چ :  يف عموم قوله تعاىل –فدل على دخول احلج والعمرة يف حكمه   سبيل هللا "

من الزكاة وإن   واختار املوفق وهو رواية عن أمحد ومذهب مجهور العلماء : أن احلاج واملعتمر ال يعطي شيااً  -

 چۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ :  كان احلج والعمرة فرضاً ؛ ألن احلج والعمرة ال جيبان مع الفقر فإن هللا قال

 فهما ال جيبان عليه ؛ ألنه فقري وهو أظهر ألن اجلهاد مصلحة عامة دون احلج والعمرة .
ملؤنة نفسه ، ولكتب العلم وغريها ويدخل يف سبيل هللا طلب العلم ، فيعطى طالب العلم من الزكاة ما يكفيه 

 :  مما حيتاج إليه يف العادة ألن العلم نوع من أنواع اجلهاد قال 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :  وقال تعاىل  جاهدوا املشركني أبموالكم وأنفسكم وألسنتكم "" 

پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

فالكتاب وامليزان هو العلم واحلديد هو أداة   چڦ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ
يف أكثر عمره فقد أقام ثالث عشرة سنة  اجلهاد يف سبيل هللا ابليد والعلم هو اجلهاد الذي قام به النيب 

 جياهد ابلعلم والقرآن. 
،  احلها وهو قول قويوأحلق الشيخ حممد بن إبراهيم ، وأفىت به اجملمع الفقهي أن الدعوة إىل هللا عز وجل ومص

ألن الدعوة جهاد يف سبيل هللا فهي جهاد ابللسان كما تقدم ، فيجوز أن يعطى الدعاة املتفرغون للدعوة من 
 الزكاة . 

 قال : ] الثامن : ابن السبيل وهو املسافر املنقطع به [ :
املؤلف : " املسافر  أي ابن الطريق ، وهو كما قال چے  ۓۓ     چ : أي املنقطع به سفره لقوله تعاىل

 املنقطع به سفره " .
 قال : ] دون املنشئ للسفر من بلده [ :
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، فلو أن رجالً يف بلده وبني أهله وعشريته فليس  فاملنشئ للسفر من بلده ليس ابن سبيل ألنه ليس يف طريق
لوصول إىل ماله ابن سبيل وال يعطى  من الزكاة، ويعطى ابن السبيل ولو مع غناه يف بلده ألنه عاجز عن ا

 وظاهره لو وجد مقرضاً إلطالق اآلية الكرمية .
 قال : ] فيعطى ما يوصله إىل بلده [ :

أو مايبلغه منتهى قصده إن كان خارجاً من بلده وعوده إليها وحمل هذا إذا كان السفر مباحاً أو كان حمرما 
 واتب منه. 

 وإن فضل معه شيء رده.
 يكفيهم [ : قال : ] ومن كان ذا عيال أخذ ما

فيعطى ما يكفيه ويكفي أسرته اليت ينفق عليها ابملعروف متام سنه، وعنه أيخذ متام كفايته دائماً مبتجر أو آله 
 صنعه وحنو ذلك، واختار يف " الفائق" وهو قول يف املذهب وهو الراجح . 

 قال : ] وجيوز صرفها إىل صنف واحد [ :
 كما تقدم وهو قول اجلمهور . 

 ويسن إىل أقاربه الذي ال تلزمه مؤنتهم [ :قال : ] 
الصدقة على املسكني :  "  -فيما رواه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي إبسناد صحيح  – لقول النيب 

 . صدقة والصدقة على ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة "
 ب عليه فهو من العود ابلصدقة .أي تلزمه النفقه عليهم لاال يسقط بزكاته ما جي [ وقوله : ] ال تلزم مؤنتهم

 فصل
 قال : ] وال تدفع إىل هامشي [ :

فاهلامشيون هم بنو هاشم بن عبد مناف القرشي وهم آل  اهلامشي : نسبة إىل هاشم بن عبد مناف جد النيب 
ملا ثبت العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل احلارث بن عبداملطلب وآل أيب هلب ذكوراً كانوا أو إاناثً ، 

ن الصدقة ال تنبغي آلل حممد إمنا هي أوساخ قال لبعض بين هاشم : " إ يف صحيح مسلم أن النيب 
 الناس ". 

  0فالصدقة ال تنبغي آلل حممد ، وهم بنو هاشم وهذا ابتفاق العلماء ، وأن اهلامشيني ال حتل هلم الصدقة 
 د اهلامشية من غري هامشي.واالعتبار ابألب ابتفاق العلماء، فيجوز أن تعطى إىل ول
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وهم بنو هاشم   وظاهر كالم املؤلف أهنا ال حتل هلم مطلقاً سواء أعطوا من اخلمس أم ال ، فإن لقرابة النيب 
حق يف الفيء فلهم مخس اخلمس فظاهر كالم املؤلف أن الزكاة ال حتل هلم وإن مل يعطوا نصيبهم من اخلمس 

  0وهو مذهب اجلمهور 
سالم وهو قول أيب يوسف وبعض الشافعية بعض احلنابلة : أن الصدقة تدفع إليهم إن مل يعطوا واختار شيخ اإل

  0واختاره شيخنا  وهو الراجحمن اخلمس ألنه حمل حاجة وضرورة 
وظاهر كالم املؤلف وهو قول اجلمهور أنه ال جيوز للهامشي أن أيخذ صدقة اهلامشي ، واختار شيخ اإلسالم  

لبيت جواز ذلك والصواب خالفه ، فإن احلديث عام ، وكما أن الصدقة أوساخ الناس وهو قول بعض أهل ا
 0فهي أوساخ ألموال بين هاشم 

 فقال له النيب هل حتل صدقة بعضنا لبعض " سأله العباس فقال : "  وأما ما رواه احلاكم من أن النيب 
 0فاحلديث ال يصح نعم " : " 

 0ور العلماء يف هذه املسألة ما ذهب إليه مجه فعلى ذلك الراجح
أما صدقة التطوع فإهنا حتل هلم وحكى صاحب الفروع ذلك إمجاعاً ، وذلك ألن صدقة التطوع ليست من 
أوساخ الناس بدليل أن من تصدق ومل يزك فإن ماله ال يتطهر ، فهي وإن كانت مطهرة لصاحبها من اإلمث 

 0ليست بوسخ املال  لكنها
 من وصااي الفقراء، أو نذر الفقراء إمجاعاً، ألن ذلك ليس بزكاة.وكذلك جيوز هلم األخذ 

ويف الكفارة وجهان يف املذهب، واملشهور يف املذهب أهنا ال جتوز ألهنا صدقة وجبة ابلشرع فأشبهت الزكاة، 
 وألن مشروعيتها حملو الذنب فهو كأوساخ الناس.

 ال ، وهو أصح .والقول الثاين يف املذهب: أهنا جتوز ألهنا ليس وسخ امل
 قال : ] أو مطليب [ :

املطليب : نسبة إىل املطلب بن عبد مناف أخي هاشم بن عبد مناف ، فلعبد مناف : هاشم واملطلب ونوفل 
 0وعبد مشس 

 –فال حتل الزكاة لبين هاشم وال حتل أيضاً لبين أخيه املطلب ومن بين عبد مشس وبين نوفل فإهنا حتل هلم اتفاقاً  
  0ره املؤلف وهو مذهب الشافعي، وهو رواية عن أمحد، وهو خالف املشهور يف املذهب هذا ما ذك

مشيت أان وهو من بين نوفل ابن عبد مناف قال : "  –واستدلوا : مبا ثبت يف مسلم : أن جبري بن مطعم 
ك قد فقلنا : ي رسول هللا إن وعثمان بن عفان " وهو من بين عبد مشس ابن عبد مناح " إىل النيب 
أي مبنزلة واحدة منك فجبري من بين أعطيت بين املطلب من مخس خيرب وتركتنا وحنن وهم مبنزلة واحدة " 
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إمنا بنو : "  نوفل بن عبد مناف وعثمان من بين عبد مشس فهم مبنزلة واحدة مع بين املطلب ، فقال النيب 
رة عظيمة لبين هاشم يف اجلاهلية وذلك ألن بين املطلب كانت هلم نصاملطلب وبنو هاشم شيء واحد " 

 0واإلسالم ، فإهنم قد نصروهم يف الشعب وغريه 
خبالف بين عمهم من عبد مشس ونوفل فإهنم قد خذلوهم يف الشعب ويف غريه هلذه النصرة العظيمة راعى النيب 

 خلمس نصيباً حق بين املطلب فأعطاهم من اخلمس الذي هو لذي القرىب قالوا : فكما أن لبين املطلب يف ا
 0فليس هلم نصيب من الزكاة فال حتل هلم الزكاة 

وقال مجهور العلماء: أن بين املطلب حتل هلم الزكاة ، وهو رواية عن اإلمام أمحد وهو املذهب واختاره اخلرقي 
 واملوفق واجملد .

ذكرهم من األصناف  واستدل بعمومات األدلة الشرعية الدالة على إعطائها للفقري واملسكني وغريهم ممن تقدم
 وبنو 

املطلب يدخلون يف هذه العمومات وال دليل على استثنائهم فقد صحت األدلة ابستثناء آله وهم بنو هاشم ومل 
  0يصح دليل على استثناء بين املطلب 

ا هبا فإن هذا يف اخلمس ملعىن النصرة اليت قامو إمنا بنو املطلب وبنو هاشم شيء واحد " قالوا : وأما قوله : "  
 0واختاره شيخنا  لبين هاشم وهذا هو القول الراجح

 
 قال : ] ومواليهما [ :

  0أي موايل بين هاشم وموايل بين املطلب 
 وهو موىل النيب  –ملا ثبت يف مسند أمحد وسنن أيب داود والرتمذي والنسائي إبسناد صحيح عن أيب رافع 

وهذا يدل على أن سائر الصدقة رجالً من بين خمزوم "  على بعث النيب فهو من موايل بين هاشم قال : " 
صحبين حىت تنال فروع قريش من بين خمزوم وغريهم حتل هلم الزكاة فإنه قد جعله عامالً على الصدقة فقال: " ا

فقال : ال ، موىل القوم من أنفسهم وإهنا ال حتل لنا : )  أي من الزكاة على العمل فسألت النيب منها " 
أنه من أنفسهم فموىل بين هاشم من أنفسهم فال حتل هلم  -أي عتيقهم  -فدل على أن موىل القوم  الصدقة (

 0الزكاة 
 .ره أما إذا كان من الفيء فال أبسوقد تقدم أن ذوي قرابته ال حيل هلم أخذ أجرة على العمل يف الصدقة أبج

مني إلصالح ذات البني ألن ذلك للمصلحة وجيوز إعطائهم من الزكاة إن كانوا غزاة أو مؤلفة قلوهبم أو غار 
 العامة وكذا لطلبة العلم منهم ألن ذلك داخل يف سبيل هللا وكذا الدعاة منهم ملا تقدم. 
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 وهل يعطى لغرم نفسه؟: مسألة
 وجهان يف املذهب، واألظهر ال، ألنه حلظ نفسه.

تيار شيخ اإلسالم أنه حيرم عليهن وأما أزواجه فاملذهب أنه ال حيرم عليهن أخذ الزكاة، وعن أمحد وهو اخ
 ذلك، ألهنن من أهل بيته، واحلديث " اللهم اجعل رزق آل حممد قواتً "

 قال : ] وال إىل فقُية حتت غين منفه [ :
إذا كانت الزوجة فقرية ال مال هلا لكن زوجها غين ينفق عليها ، فال حتل هلا الزكاة الستغنائها بنفقة زوجها 

 مال له وال عمل ووالده ينفق عليه فال حتل له الزكاة الستغنائه بنفقة والده لكن إن  وكذلك الولد الذي ال
 0كانت حتت غين ال ينفق عليها فتحل له الزكاة 

 قال : ] وال إىل فرعه وأصله [ :
 لبنت ال ال حتل الزكاة إىل الفروع ، والفروع هم أوالده وإن نزلوا ذكوراً وإاناثً الوارث منهم وغري الوارث فبنت ا

 0حتل هلا لزكاة وال ترث منه 
وكذلك األصول واألصول هم الوالدان وإن علوا ، كأبيه وأمه ،وجده وجدته من جهتهما وإن علوا الوارث منهم 

 0وغري الوارث 
 0وقد أمجع العلماء على أن الولد والوالد والزوجة ال حتل هلم الزكاة ، حكى إمجاعهم ابن املنذر وغريه 

الفقهاء أن الصدقة ال حتل لألصول وال الفروع مطلقاً ، وجبت النفقة عليهم لإلرث أم مل جتب  وظاهر كالم
  0وسواء كان قادراً على النفقة عليهم أم ال 

 0وظاهر كالمهم أيضاً : أن الزكاة ال حتل و إن مل جيب عليه أن ينفق عليهم كأوالد بناته فال حتل هلم زكاته
  0لزكاة  حتل يف هذه املسألة ، وهو رواية عن اإلمام أمحد واختار شيخ اإلسالم : أن ا

قال رمحه هللا : إن كان غري قادر على اإلنفاق على أصوله وفروعه كأن يكون عنده أبوه وأمه وهو غري قادر 
على اإلنفاق عليهم ، أو كان قادراً على اإلنفاق لكن النفقة ال جتب عليه يف األصل وإمنا أوجبت عليه 

هم إىل ذلك فأوالد البنت ال جتب عليهم النفقة يف األصل ، لكن إذا اضطروا إىل نفقة جدهم من ابضطرار 
أنه يلزم ابإلنفاق لكن النفقة يف األصل ال جتب واختار شيخ اإلسالم جواز دفع الزكاة هلم  الراجحأمهم فإن 

 إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم وهو قول يف املذهب.
نع من جواز دفع الزكاة للفروع واألصول  هو خوف هتربه من النفقة الواجبة عليه وهؤالء ال جتب قال : ألن املا 

  0هلم  نفقة ، فإن مل يعطهم من الزكاة بقوا ال منفق عليهم ،وهم أوىل بصدقته من البعيد 

http://www.al-zad.co/
http://www.al-zad.co/


 

 
 

 

 هـ1434تاريخ اإلضافة / ربيع األول / 

 

  ( زكاةكتاب النع  ) شرح زاد المستق

 هـ1429

 

 

 هللا  ةة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظلفضيل

82 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m  
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

كمن عنده   –وأن من عنده أحد من أصوله أو فروعه وهو غري قادر على اإلنفاق عليه  وهذا القول الراجح
رأس مال جتب فيه الزكاة وأيتيه من هذا املال ما يكفي إلنفاقه على نفسه وولده وزوجه ، فيحتاج حيناذ إىل 

 0أن يدفع إىل والديه الزكاة وينفق عليهم منها فإن ذلك جائز 
ألن  وكذلك من ال جيب عليه أن ينفق عليهم يف األصل كغري الورثة من أصوله وفروعه ، هذا هو الراجح ؛ 

املانع من صحة دفع الزكاة هلم هو وجوب اإلنفاق وحيث ال جتب النفقة هلم فيجوز دفع الزكاة هلم ولدخوهلم يف 
  0عمومات األدلة الشرعية ، وال مانع مينع من صحة الزكاة هلم 

 فقد وجد املقتضي السامل عن املعارض املقادم .
من غري عمودي النسب  جيوز أن يعطوا من الزكاة كبنت أما احلواشي : فاتفق الفقهاء على أن ذوي األرحام 

األخت أو العمة أو اخلالة يصح أن يعطوا من الزكاة ألهنم ال يرقون مع عصبة وال ذي فرض وجتب األخ وبنت 
  0هلم النفقة، هذا يف حكم احلواشي من غري الورثة 

  جواز دفع الزكاة إليهم على قولني : أما احلواشي من الورثة كاألخ وابن األخ والعم فاختلف أهل العلم يف
  0القول األول : أن الزكاة ال جتوز هلم ، وهو املذهب وهو قول الشافعية 

  0قالوا : ألن النفقة جتب عليهم فإذا أعطاهم من الزكاة كان ذلك هترابً من النفقة الواجبة عليهم 
: أن الزكاة جيوز دفعها إليهم ، وذلك ألن  -وهو مذهب األحناف ورواية عن اإلمام أمحد  -والقول الثاين : 

النفقة ال جتب هلم أصالً فال جيب على األخ أن ينفق على أخيه أو ابن أخيه وال على عمه فال جتب النفقة 
وحيث ميكن أن أيخذوا من  -عليهم أصالً وإمنا توجب عند الضرورة فإذا اضطروا إىل نفقته أوجبناها عليه ، 

للنفقة ، وهي الرواية الظاهرة عن اإلمام أمحد كما قال ذلك املوفق . وهذا القول هو فال ضرورة  –الزكاة 
  0الراجح وهو مقتضى كالم شيخ اإلسالم املتقدم 

  0واعلم أن ما تقدم يف النفقة اليت حيتاج إليها من طعام وشراب وحنو ذلك 
 أما الدين :

ني يف مذهب اإلمام وهو ظاهر إطالق شيخ اإلسالم أن فإن أصح قويل العلماء يف هذه املسألة وهو أحد القول 
  0الدين جيوز أن يقضيه الولد من زكاته ، وهو اختيار شيخنا 

فالوالد جيوز أن يقضي دين ولده ، وذلك ألن قضاء الدين ليس من النفقة الواجبة على املنفق ، فالواجب عليه 
حنو ذلك ويف ملبسه ومنكحه وغري ذلك ، وأما قضاء أن ينفق عليه ما حيتاج إليه يف طعامه وشرابه وسكناه و 

الدين فال يدخل يف ابب النفقات ولذا فاملذهب أنه أن يكون عماالً أو مؤلفني، أو غزاة، أو غارمني لذات بني  
 كما لو كانوا أجانب للمصلحة العامة حىت ولو كانوا من عمودي نسبه وهو املذهب .
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يقضي دين ولده أو دين زوجته أو غري ذلك ممن ينفق عليهم ؛ ألن ذلك  فعلى ذلك الراجح أنه جيوز للوالد أن
 غري داخل يف النفقة الواجبة لكن إذا كان الدين بسبب النفقة الواجبة عليه . 

 قال : ] وال إىل عبد [ :
 الستغنائه بنفقة سيده ، فإن السيد جيب أن ينفق على عبده . 

 ه.وال لكافر إمجاعاً حكاه ابن املنذر وغري 
 قال : ] وزوج [ :

  0هذا أحد القولني يف املذهب ، وأن الزوجة ال حيل هلا أن تعطي زوجها زكاهتا  -1
والقول الثاين يف املذهب : أنه جيوز إعطاء الزكاة للزوج ، وهو قول القاضي ومذهب الشافعية ، وهذا هو  -2

نعها من إعطائه زكاهتا والزوج داخل يف القول الراجح ، وذلك ألن الزوجة ال تنفق على زوجها فال معىن مل
العمومات اليت فيها أصناف من حتل له الزكاة كما تقدم فهو إن كان فقرياً أو مسكيناً فهو داخل يف عموم قوله 

وقد ثبت يف البخاري عن أيب سعيد : أن زينب امرأة ابن چڻ  ڻ   ڻ  ۀ    چ :تعاىل
نك قد أمرت اليوم ابلصدقة وكان عندي حلي فأردت أن ي رسول هللا إفقالت : "  مسعود أتت النيب 

أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحه من تصدقت به عليهم فقال : صدق ابن مسعود زوجك 
 وولدك أحه من تصدقت به عليهم " .

ب فلها أن تتصدق على زوجها وهلا أن تتصدق على ولدها ؛ ألهنا ال جيب عليها أن تنفق على ولدها وإمنا جي
  0ذلك على الوالد 

 وال جيزئه أن يدفع زكاته إليها إمجاعاً، حكاه ابن املنذر ألنه ينفق عليها.
وجيوز يف الزوجني دفع الزكاة لغرم النفس يف أحد القولني يف املذهب خالفاً للمشهور وهو مذهب الشافعية، 

 ألنه ال يدفع عنه نفقة واجبة.
 بان أهالً أو ابلعكس مل جيزئه [ :قال : ] وإن أعطاها ملن ظنه غُي أهل ف

رجل أخذ زكاة ماله فأعطاها من يظنه هامشياً أو غنياً أو غريمها ،فبان غري هامشي أو فقرياً مل جيزئه لعدم جزمه 
 بنية الزكاة حال دفعها ملن ظنه غري أهل هلا.

 قال : ] أو ابلعكس [ :
أن يعطي من يظن أنه ليس من بين هاشم مث ابن بعد فلو أن رجالً أعطى زكاته من يظن أنه من أهل الزكاة ، ك
 ذلك أنه هامشي ، فإهنا ال جتزئه، وعلى ذلك فتسرتد . 

 قالوا : ألن الذمة ال تربأ إال بدفعها إىل أهلها وقد ثبت أن هذا ليس من أهلها. 
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 0وقال بعض احلنابلة : بل جتزئ عنه قياساً على الغين  -
كأن يدفعها إىل هامشي أو إىل عبد أو إىل وارث يظنه خبالف ذلك ممن هم   – فيما سوى الغين –فاملسألة هنا  

  0فهنا قالوا : ال جيزئ  –من أهل الزكاة مث تبني له أنه هامشي أو عبد أو وارث 
  0وقال بعض احلنابلة : بل جتزئ قياساً على الغين 

  0الزكاة جتزئ إن أعطى من الزكاة ظناً أنه فقري ، فإن  -عند احلنابلة  –فالغين 
قالوا : فهذا يدل إن شئتما أعطيتكما وال حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب " : "  واستدلوا : بقوله 

  0على أهنا إن أعطيت الغين بظن أنه فقري فإهنا جتزئ وإن تبني أنه غين بعد ذلك 
 غناه ، ألهنا مل تدفع إىل أهلها وقال بعض احلنابلة : بل ال جيزئ أيضاً إن دفعت إىل الغين ظناً أنه فقري وتبني

  0تربأ هبا الذمة فلم 
وفرق احلنابلة بني الغين وغريه خلفاء الغىن غالباً وظهور غريه ، فإن النسب ظاهر والعبودية ظاهرة ، واإلرث  

 ظاهر وأما الغىن فإنه خيفى غالباً. 
هالً بعد التحري واالجتهاد فإهنا جتزئ والذي يظهر واختاره شيخنا : أنه إن حترى واجتهد فأعطاها من يظنه أ

إذا أمرتكم أبمر فأتوا : "  وقال چہ  ہ  ہ  ھ   چ   ؛ ألنه قد فعل ما جيب عليه وقد قال تعاىل :
وقد قام بوسعه وطاقته وقدرته  چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ     چ  وقال تعاىل :منه ما استطعتم " 

  0قاً يف الغين وغريه وهذا مطل –فسقط عنه الواجب فربأت هبا الذمة 
أما إذا مل يتحر ومل جيتهد فإن ذمته ال تربأ ألنه مأمور إبعطائها أهلها ، وهو مل يعطهم إايه ، فال جتزئه إال أن 

 يعطيها أهلها. 
واملذهب وهو ظاهر احلديث أنه إن رآه جلداً أو ذكر أنه ال كسب له أعطاه من غري ميني بعد أن خيريه أنه ال 

  وال لقوي مكتسب، قال يف " الفروع " أنه يتوجه وجوبه أي إخباره بذلك وهو ظاهر كالمهم. حظ فيها لغين
 قال : ] وصدقة التطوع مستحبة [ :

 0إمجاعاً واألدلة من القرآن والسنة ظاهرة يف هذا 
 قال : ] ويف رمضان أفضل [ :

كان أجود الناس وكان أجود "  : ملا ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب 
حني يلقاه جربيل أجود ابخلُي من الريح املرسلة  ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل ... فذرلرررسوُل هللا 
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ما من أيم العمل الصاحل فيها : "  ويتوجه أن تكون الصدقة يف عشر ذي احلجة أفضل لصريح قوله " 
  0ن ذلك، واختاره شيخنا والصدقة مأحب إىل هللا من هذه العشر " 

 قال : ] وأوقات احلاجات أفضل [ :
فعندما يصاب الناس حباجة وفقر ومسغبة فإن الصدقة حيناذ أفضل ، فهي أفضل منها يف األزمنة الفاضلة 

 وذلك لتعلقها ابحملتاج نفسه ألهنا إمنا شرعت لدفع احلاجة . 
ما يف أوقات احلاجات فهي متعلقة ابحملتاج نفسه فكانت فإن الصدقة يف األزمنة الفاضلة متعلقة ابلزمان ، وأ

أفضل  فالصدقة يف أوقات احلاجات أفضل من الصدقة يف رمضان ويف عشر ذي احلجة ويف غري ذلك وقد 

 . چے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  چ  قال تعاىل :

 
 
 

 قال : ] وتسن ابلفاضل عن كفايته ومن ميون [ :
قال : "  عن حاجته هو وحاجة من ميون ، ملا ثبت يف البخاري أن النيب  فيسن له أن يتصدق مبا يفضل

أي أفضل الصدقة ما كان زائداً على حاجتك وحاجة خُي الصدقة ما كان عن ظهر غىن وابدأ مبن تعول " 
  0من متون ، وقد تقدم أن الغىن هو الكفاية ، فما فضل عن الكفاية فهو خري الصدقة 

  0قه أو يلحق من ميون ضرراً فإن ذلك حمرم أما أن يتصدق مبا يلح
 ولذا قال املؤلف : ] وأيمث مبا ينقصها [ :

  0أي مبا ينقص املؤنة ، أي مؤنته ومؤنة من ينفق عليهم 
قال :  فإذا تصدق وأضر بنفسه ومبن ينفق عليهم فإن ذلك حمرم ملا ثبت يف املسند وسنن أيب داود أن النيب 

 ال ضرر وال ضرار " .: "  وقال يضيع من يقوت " كفى ابملرء إمثاً أن " 
 وكذلك إن أضر ابلدائن أو كفيله الغارم .

لكن يستثىن من ذلك : من كان من أهل اليقني والصرب وكانت أيضاً عائلته على هذه الصفة ، فإنه وإن أنفق 
فيه ما مل يضر بدائن أو   ورجاء اخلري والصرب على املسألة فإن ذلك ال حرج  ماله كله مع رجاء رزق هللا 

 أتى مباله كله للنيب: "  كفيله ، فقد ثبت يف مسند أمحد وأيب داود والرتمذي إبسناد صحيح : أن أاب بكر 
  " 0فهذا يدل على جواز ذلك وقال له : ما أبقيت ألهلك فقال : أبقيت هلم هللا ورسوله  

 فإن مل يعلم من نفسه ذلك مل جيز له.
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ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  : يف الصدقة اإلسرار قال تعاىلواعلم أن السنة 

  .چڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  

اجلاهر ابلقرآن كاجلاهر ابلصدقة ، واملسر ابلقرآن  قال : "  وقد ثبت يف أيب داود إبسناد جيد أن النيب 
  0كاملسر ابلصدقة " 

لي يناجي ربه فال جيهر بعضكم على بعض يف وقد ثبتت األدلة بفضيلة اإلسرار ابلقرآن أي بني الناس وأن املص
  0القرآن كما ثبت هذا يف مسند أمحد وغريه إبسناد صحيح 

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال يف السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله : ")  وقال 
 0تعلم مشاله ما تنفه ميينه " 

  0لحة االقتداء به وحنوه فإن ذلك يكون أفضل لكن إن اقتضت املصلحة اجلهر فهو مستحب ملص
من سن فيمن تصدق أمام الناس وكان قدوة يف ذلك : "  –كما يف الصحيح   – وقد قال النيب 

 يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة " . 
 
 

 أمجعنيوهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
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